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ــة ، عــدة  جامعــات ــه للوصــول إىل اجلــزء اخلــامس مــن كتــاب   جــادةيف حماول  وحبمــد ا بــن الفــوطي، ال "جممــع اآلداب" من
مبـساعدة   ن ذلـك  حيـث كـا    وفضله حصلت على ما أردته،     ـ    اإلعالمـي الزميـل    قـدم  الـذي  صراوي  العراقـي عبـد عـوني الن

ص- يل يــد العــون ــ  عنــديف العــراق  واملوجــود، هــذا الكتــاب يف الوصــول إىل اجلــزء اخلــامس املفقــود مــن - بــروح األخ املخل
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 وكــان هلــم ،ة الـذين زودونــي بـالكثري مــن العلــم واملعرفـة   غــة العربيــ، وكــذا عمـادة كليــة اآلداب، وأســاتذة قـسم اللُّ  العلمـي 

واإلشراف النيف استحداث برنامج الدالفضل مجيعا  عليهراسات العليا    . حتى آتى أكله بإذن ا تعاىلاجح 
   كـل مـن كـان لـه     كر والعرفان إىل كما أتقدم بالش   علـي هـذه الر  فـضل كـريم  غـاب     و،سـالة  يف إمتـام   ، عـن الـذكر  أعتـذر ملـن 
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الم الة والـس  ينا كثيرا من نعمه، والـص     الحمد هللا الذي خلقنا فأبدع صورتنا، ورزقنا فأسبغ عل        

  يبين وبعد،رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطّ ،سبحانه وتعالىعلى من أرسله اهللا، 

 من الموضوعات التي ال تزال بحاجة إلى الدراسـة   يختزن بين دفتيه كثيرادب العربي فإن األ 
ها مـن منظـور   سر يدأنعلى الباحث   زاما   التي أصبح ل    تلك الموضوعات  خاصةوبوالبحث والتّأمل،   

جديد في البحث األدبي.  

راث األدبي لم يستو في الدرس والبحث، ففي حين تجد الباحثـة أدبـاء    فيه أن التُّمما ال شك و
   فاتُ والمصنَّ راساتُوشعراء كثرت حولهم الد  رت آثارهم  ، ونُشة، تجد في حينٍ   مراتعد  آخـر  أدبـاء  

س حقُّ    وشعراءخلوا وبمآخرين ُأه    ل بالتّالي نتاجهم، وُأهم هم األدبي   ارسين إلـى     ، فلم يلتفت أحدمن الد 
  نشره أو دراسته، وبقي مجهوالً على رفوف المكتبات وفي ثنايا الكتب، على الربعض هـذا  غم من أن 

  .ةزهى العصور األدبيفه لنا كبار األدباء في أه ما خلَّتدوتاج األدبي يوازي في جالنّ

 وإهمـال الجـزء     ،راث األدبي  التّ  من  جزء بو ص  واالهتمامِ  العناية لم توجيه الظُّه من   كما أنَّ 
 فـي    للحصول على درجة الماجـستير     رسالتها كتابة على   ت الباحثة العزم  دقَفقد ع اآلخر منه، وعليه    

 إليهـا الدارسـون، ولـم يولوهـا         هبتنَ التي لم ي    القيمة ة أحد اآلثار األدبي   بدراسةوذلك  ،  اللُّغة العربية 
بـوالً  قمنـه  القت ف حسن عبد الهاديوعرضت الباحثة وجهة نظرها على أستاذها الدكتور        هم،  اهتمام

ـ ذلك العصر الَّ، د مواضيع األدب في العصر األيوبيدها إلى أحرش، فأ واستحسانًا ان حكـم  ذي شهد إب
 وأنفقوا األمـوال    ، وتثقفوا بها  ةَ العربي غةَ بنو أيوب اللُّ   ، فقد أحب   واسعةً ةً وأدبي ةً علمي بني أيوب حركةً  

  ومـنهم الـشّاعر    ، يمـدحونهم  بٍوص و بٍد ح بسخاء على العلماء واألدباء، لذلك أقبلوا عليهم من كلِّ        
تَّ ابن الكَالمغمورا  الذي خَانيته الباحثة موضوعصه وتوثيقَجمع شعرِ شملتْلدراستها صتهه ودراس.  

    الباحثةَ وتكمن أهمية البحث في أن  و جتْد أن  أكثر  الدراسات   على شعراء وأدبـاء     تْ قد انصب 
ـ        تْخَسرهم على األلسنة، و    ذاعت أسماؤُ  ،كبار عراء، ة الـشُّ   صورهم في الكتب دون االلتفات إلى بقي

عراء الذين لم    كان أحد هؤالء الشُّ    تَّانيوابن الكَ  ،هاستوي على سوق   وت ، األدبِ  صورةُ ُلمكْتَسالذين بهم تُ  
ت إليهمفَتَلْي.  
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    وحين عزمت الباحثة على تقص   ي أخباره وأشعاره، تبي     شاعر ابن الكتّاني خَليـقٌ   فذٌّ ن لها أنو 
ـ هَؤ ي بمكانٍ والجزالةه من الجودة والمتانة، وأن شعر بالعناية واالهتمام   وألن ، يثيـر االهتمـام  ن َألهلُ

يكون موضوع  بحث  ودراسة      قْ، في الوقت الذي لم يد على جمـع شـعره وتوثيقـه        من الباحثين    م أحد
ابن أخبار  ا كتبه الباحثون القدامى والمحدثون حول       ، وحين ذهبت الباحثة تنقّب عم     ودراسته حتى اآلن  
 األدب، وهي   خيراجم ومؤر  التّ تبِ كُ  أصحابِ  أوردها بعض   بسيطة  على ترجمات  الكتَاني لم تعثر إالَّ   

 ابـن   شـعرِ  لدراسةها   اهتمام لَّ ولهذا فقد وجهت الباحثة ج     ، الشّاعر  عن شعرِ   كاملةً ال تعطي صورةً  
وإلعطاء ،الكَتَّانيصورة واضحة وافية ما عن هذا الشِّ إلى حد ماتعر، وعن السعليه الغالبة .  

ه كان ذا    ألنَّ ؛راسات الحديثة، فقد وقف القدماء عند شعره      اعر خامالً في الد    الشّ ن ذكر ولئن كا 
ملكة وب،   راسخةأ خاصةالشِّ نا   -باتفاق أكثر الباحثين   - في عصره    عربـصلـذلك عزمـت   ،   كان خ 

ا وصـل إلينـا    مغير أن، ايالكتب ودراسته موضوعيا وفنِّ  على جمع شعره المنثور في بطون       الباحثة  
  .هحياته وفنّ إلى معرفته عن بوصما تَ ةالباحثال يعطي  وشعره من أخباره وسيرته

 له على خبر أو     تعثر الباحثة   ولم  ، ولم يصل إلينا،     اعر مفقود  ديوان الشّ  أنذكره  ومن الجدير   
إليه وهـي عنـد ابـن         قديمةٌ  إشارةٌ ةَم ثَ  أو قوائم المصادر والمراجع، لكن     ،أثر في الفهارس القديمة   

ـ 654ت   (ار الموصلي عالشَّ قالئـد الجمـان   ( أوردها في كتابه ه نقل من ديوانه أبياتًا أنّفيها  يذكر  )  ه
  . )في فرائد شعراء هذا الزمان

 مـا حظـي بـه    َلثْمبالعناية والدراسة   لم يحظَابن الكتَّاني  الباحثة فإن شعر     علْمِ وفي حدود   
 فيما وصل إليه علمها من خالل البحـث فـي الجامعـات             – تجد الباحثة ولم  ،  معاصروه من الشّعراء  

من هنا بـرزت    ،   من قبل   تناولت هذا الشّاعر    دراسة متخصصة   –المحلية وجامعات الدول المجاورة     
  .يوان بديالً كامالً للد يكونلعل هذا المجموع فكرة االهتمام بشعره وجمعه ولم شتاته،

يعود الس ا      ا  في ببموضوع لُها فيمـا    أمور   إلى   لرسالة الماجستير ختيار ابن الكَتَّانية، ُأجمعد
  :يأتي

 العربيـة،   ، وتقديم جديـد إلـى المكتبـة       ه ودراست ه وتوثيق  الشّعرِ  غمارِ ضِو في خَ   الباحثة رغبةُ . 1
 .دراسة أحد شعرائه، من خالل ة في العصر األيوبياحية األدبيالنّلتعرف على وا

 .مورين في ذلك العصر مغجة إلى الكشف عن شعراءالحا . 2

اهتمـت  إلى ندرة المصادر والمراجع التـي       يعود   ذلك عدم اهتمام الباحثين بدراسة شعره، ولعلَّ      . 3
 .ر األيوبي دون المرور عليه شاعراوتركيز بعضها على شعراء آخرين في العص، هدراسة شعرِب
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تْوقد اعترضالباحثة صعوبات  عةد في دوشعرهالكَتَّ ابن راسة منها، اني:  
ـ كّم تَ-  ومنّتـه بحمد اهللا -، لكن  من الزمن لفترة  المنع من السفر إلى خارج الوطن       : أوالً  تْنَ

ه من المصادر والمراجع     جمع  ما أمكن  تْعمج فَ الخارج،فر إلى   السعدة من   محاوالت  و جهد جهيد بعد  
  .المتعلقة بالدراسة

 الجامعـات   قد توجهت الباحثـة إلـى     التي ترجمت للشّاعر، ف    المصادر والمراجع    رةُدنُ :ثانيا
 بموضـوع   صـلة مخطوطات ودراسـات ذات عن   في مكتباتها    تْثَحب و الجامعات األردنية، والمحلية  

غم من ذلـك  ، وعلى الر في بعض المصادر القديمة     سريعة  إشارات سوى عنه   ترجمةًالبحث، فلم تجد    
في  على جهدها    الشّاعر، معتَمدة حياة   أن تستقصي    – في حدود النصوص     -  جاهدةً اولت الباحثة فقد ح 

  .دراسة حياته من خالل ما وصل إليها من شعرهل، حليل والموازنة واالستنتاجالتّ

 تي ذكرت ابن الكتَّاني إلى تـاريخ       المصادر الَّ  رِ الشّاعر، فلم تُش    وفاة  سنة  تحديد صعوبةُ :ثالثًا
 الفتـرة   تحديـد عناء وعنَت، وقد استطاعت الباحثة بعد ذلك عن    معلومة  الباحثة بأي   ولم تظفرِ  وفاته،

 باالستناد إلـى    تْحج والتي ر  فيه،ن خالل استقراء شعره والتعمق       م ،استنتاجا التي توفي فيها الشّّاعر   
  ة أن تكون في الفترة ما بين ا        الشِّ نصوص ابن الكتَّانيأي في  هـ،  629 هـ إلى    618لسنوات من   عري

  . تقريبا من القرن السابع الهجري أو الثالثانيالثّالعقد 

البـن  ) مجمع اآلداب في معجم األلقاب    ( الجزء الخامس من كتاب      مشقّة الحصول على  : رابعا
ـ 723ت   (الفوطي عـة   الجام  مكتبـة   متوفرة في  فاألجزاء األربعة األولى  ،  ، بتحقيق محمد الكاظم   ) ه
الجامعـات  فـي   ر   متوفّ وغير  فهو مفقود،  ،الشّاعرذكر   يضم الذي    الجزء الخامس  باستثناء ،األردنية
يةجامعات األردن الة و المحلي  ،  قام عميد كلية التّفقد عليه بناءا  – نبيل الجنـدي  كتورربية الدمـشكور- 

 بمراسلة جامعات عفي  ة  دبعد أن علمت الباحثة من أستاذها        إليه في محاولة للوصول    والعراقَ إيران ،
 تفيدها فـي     وكبيرة  صغيرة الذي كان بدوره يبحث معها عن كلِّ       - حسن عبد الهادي  الدكتور  الفاضل  
هـذا   الباحثة في العثـور علـى        تْقَفِّ والحمد هللا و   ،الجزء المفقود في تلك الجامعات    بوجود   -دراستها
 بمساعدة الباحثة فـي  والذي قام مشكورا ،ني النصراوي بعد مراسلة اإلعالمي العراقي عبد عو      الجزء

شـبكة  أرسـل عـن طريـق    ، فالوصول إلى الكتاب الذي كان بحوزة المؤرخ كامل سلمان الجبوري 
  .الباحثة في دراستهاهذا الجزء الذي أفاد  )نترنتاإل(المعلومات الدولية 

ا المنهج الذي اتَّ   أمبراسة  ه الباحثة تْعفقد تط   في الد ،   راسة االستعانة بأكثرـ  لبت الد م مـنهج،  ن  
اخل مع محاولة تطبيق المنهج التّكـاملي،     هذه الدراسة على دراسة النُّصوص من الد       خطةُحيث قامت   

اريخي في الحـديث عـن    على المنهج التّالباحثةت دمتَ، حيث اعالذي تنضوي تحته المناهج األخرى   و
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 األغـراض  نِفي تحليل النّصوص واسـتقرائها، وتبـي     حليلي  التَّ الوصفي   هجالمنّعلى  وحياته ونشأته،   
ه، هذا باإلضـافة إلـى       لشعر ةور الفني في تحليل الص  ت االستعانة به    تمف فسيهج النَّ نْالمأما  الشّعرية،  

  .القصائد والمقطوعاتاالستعانة بالمنهج اإلحصائي في إحصاء 

  : وخاتمةتمهيد وقسمين رئيسينو مقدمة في تجاء فقد الدراسة مضمونأما 
 بالــشّاعر ه التّعريــفَتْنَ بمــدخلٍ ضــمتبــدأ هيــد أنمفــي التَّ الباحثــة حيــث حاولــت

ــوعــصرِ ه، ضمنمحــو رــاونَتَ: نِي ــي المحــور األوتْلَ ــاةَ ف ــشّاعرل حي ــصتْ  ال وخَص ،
الثَّالمحور اني ه عن عصرِموجزٍ  بشكلٍللحديث.  

  

: األولالقــسم  :جــاءا علــى النحــو اآلتــي فقــد قــسمين الرئيــسين،بالا فيمــا يتعلــق أمــ
  :فصلين، ويقع في للدراسة خَصصته الباحثة

ــي      ــة ف ــت الباحث ــصل تناول ــوعات األولالف ــعرِموض ــنِ ش ــون اب ــاني والفن   الكَتَّ
ـتْ والتـي   هـا،   فيتي طرقهـا ونظـم       الَّ ةَالشّعريتِّبا فـي شـعره، فـشعر           ربأكثرهـا شـيوع 

 ه، وتمـت دراسـته ضـمن ثالثـة محـاور     كـان لـه النـصيب األكبـر مـن شـعر      المـدح  
ــشّ:شــملت ــوك واألمــراء مــدح ال ــم اعر للمل ــوزراء والقــضاة والعلمــاء، ث ، ومدحــه لل

ـ        ويليـه شـعر   مدحه ألعيان آخـرين مـن رجـاالت الدولـة،            ة  الغـزل وقـد قـسمته الباحث
ــورين ــى مح ــور األول: إل ــم المح ــ ض ــعره وظه ــي ش ــزل ف ــات الغ ــي اتّجاه  :رت ف

أمــا المحــور الثّــاني فقــد ، ) والغــزل بالمؤنّــث،المقــدمات الغزليــة، والغــزل بالمــذكر(
 الخمـرة   ، وتبـع ذلـك شـعر      غزلـه ضم الحديث عـن المعـاني المطروقـة الـشّائعة فـي             

ــموصــف، فال ــام ث ــه الع ــشّوق بإطاري ــين وال ــاص الحن ــتَخَ، و والخ مــذا ت ــة ه  الباحث
ــشِّ ــالفنون ال ــاص ب ــة الَّة الثَّعريالفــصل بمبحــث خ ــي انوي ــاني ف ــن الكَتّ تــي نظمهــا اب

 مـن   فـن  إذ لـم يتجـاوز كـلُّ     ضـئيلة،  الحكمة والعتاب والفخـر والـشّكوى والـذّم بنـسبٍ         
ــ  ــون المقطوع ــذه الفن ــا    ه ــي ثناي ــون ف ــذه الفن ــض ه ــاء بع ــوعتين، وج ة أو المقط

  .تي طرقها الشّاعر الَّةعرياألغراض الشِّ

تهفخ الفصل الثاني ا  أمصالباحثة ص  الخصائصِ  لدراسة  الفني ة ،ـ حيث  لشعر ابن الكَتّاني  تهمسقَ
 وحـسن  ، المطلـع :ق بها من وما يتعلَّبناء القصيدة في المبحث األول عن   تحدثَت :أربعة مباحث إلى  

 ،غـةَ  واللُّ  األسـلوب  انيالثّ في المبحث    الباحثة وطول القصيدة ووحدتها، وتناولت   اتمة،   والخ ،التخلص
وبدة من األساليب شملت        نَيخرفـي   : ت فيه استعمال الشّاعر لأللوان المتعدواألسـلوب   ،األسـلوب الز 
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ـ  واألسلوب الخطابي، إضافة إلى األساليب       ، واألسلوب اإلنشائي  ،التّقريري ثـم   األخـرى  ةالتّعبيري ،
ها ومصادرها وأنماطها المختلفـة،     ت مفهومها ووظيفت  نَيبحث الثّالث الصورة الشِّعرية ف    درست في المب  

وة في المبحث الرابع عند تْفَقَوة والخارجياخليالموسيقا الشّعرية الد.  

فيه  جمعت  قد  فاني  ا القسم الثَّ  أم   حيث   لدراسة وألحقته با  الباحثة أشعار ابن الكَتَّاني ،  ـمهـذا  ض
ائد شُعراء هذا الزمان المـشهور بــ   في فر شعر ابن الكتاني الذي وجد في كتاب قالئد الجمان    القسم  

وعلى الرغم من الجهد الطيـب الّـذي      البن الشَّعار الموصلي،  ) عقُود الجمانِ في شُعراء هذا الزمان     (
بذله األستاذ كامل سلمان الجبوري محقق كتاب قالئد الجمان في تحقيق الكتاب ونـشره، فـإن ثمـة                  

ني حاولت الباحثة االجتهاد في قراءة بعضها واسـتدراكها اعتمـادا علـى             مواضع في شعر ابن الكَتّا    
 حاولت الباحثة أن تجد شعرا آخر للشاعر إال أن الجهد لم            وقد ،السياق دون إخالل في الوزن والمعنى     
مجمـع اآلداب فـي    و الوافي بالوفيات لصالح الدين الصفدي،       :يثمر باستثناء ما هو موجود في كتابي      

وقد بلغ عدد القصائد والمقطوعات التـي اسـتطاعت الباحثـة            قاب البن الفوطي الشَّيباني،   م األل معج
الوصول إليها سبعا وتسعين قصيدة ومقطوعة، وتراوح عدد أبيات الشّاعر ثمانمائة وثالثة وعـشرين              

 ،بيتًا

ـ خَالتوصيات التـي     و  النتائج  من خاللها أهم    الباحثة تلَاونَبخاتمة تَ ت الدراسة   خُتموقد    تْصلُ
  .الموضوعها من أجل الوصول إلى الحقائق التي تخدم  جهد بذَلَت غايةَعلما أنَّها، إليها

فهـرس  : رورية، منها بمجموعة من الفهارس الضالدراسةثم كان لزاما على الباحثة أن تنهي     
وفهـرس األشـعار، واألمـم      ،  واألعالم، واألماكن، والحيوان والطيـور     ، واألمثال ،اآليات القرآنية 

والطوائف والقبائل، واألزمنة والكواكب، ثم المصادر والمراجع التـي اسـتعانت الباحثـة بهـا فـي       
  . الدراسة

 المهمـة ا استطاعت الوصول إليه من المصادر والمراجـع     البحث مم  ةَ ماد وقد استقت الباحثةُ  
 والعروض والدواوين الشّعرية    ،قد والنّ ،واألدبللغة،  ، والتراجم، وا   والجغرافيا ، في التّاريخ  ،متعددةوال

  .وغيرها

دت إلـى بعـض     نَق بحياة ابن الكَتَّاني وعصره اسـتَ       ما يتعلَّ  أثناء وقوف الباحثة عند كلِّ    ففي  
 والمحاسن  النوادر السلطانية " لياقوت الحموي، و  "  معجم البلدان  "للسمعاني، و   " األنساب" : الكتب منها 

اد  " ةاليوسفيتتمة المختـصر   " ، و ذهبيلل"  تاريخ اإلسالم "  البن الشّعار، و   " قالئد الجمان " و،   البن شد



   

 ص 

 هديـة " وللعينـي،   " عقد الجمان " و   للصفدي،   " الوافي بالوفيات   " البشر البن الوردي، و   في أخبار   
  .للبغدادي" أسماء المؤلفين وآثار المصنفينبالعارفين 

أفادت الباحثة  فقد  ه  ة لشعرِ راسة الفني  والد ةكتّاني الشّعري عر ابن ال  دراسة موضوعات ش  في  أما  
   ،  القيروانـي  البن رشـيق  " العمدة  " لعسكري، و بي هالل ا  أل" الصناعتين" :  منها المصادر بعضمن  

علـم   ": منهـا  ،وبعض المراجـع  ،  البن حجة الحموي  " خزانة األدب " البن األثير، و  " ائرالمثل الس " و
الشّعر العربي فـي بـالد      "و إلبراهيم أنيس، " موسيقا الشّعر " لعبد العزيز عتيق، و   " والقافيةالعروض  

    ادس الهجريقب،   لشفيق    "الشَّام في القرن السوالر "   م،  لمحمد زغلول سالّ    "األدب في العصر األيوبي
  . ألحمد بدوي" الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشّام" و

 الحكيمة  وجيهاتُ والتَّ عايةُلوال الر  ليخرج على هذه الصورة    هذا العمل ما كان      إنف ي الختام وف
ته، ممـا    ومعرف هه لم يبخل على الباحثة بجهد     نَّ حيث إ  من األستاذ المشرف الدكتور حسن عبد الهادي،      

  .نان واالمتكرِ الشُّكلُّ ا، فلههتْ التي اعترض الصعوبات وذلََّلهاسهل طريق

   ا فإنة كلُّ الباحثَوأخيرها أمٌل أنتكون قتفّ قد و  جهـد في هذه الرسالة الَّتي لم تبخل عليها بأي 
فَِإن وفِّقَتْ في ذلك فَمن اِهللا عز وجلَّ، وهو ما تتمنَّاه، ومنَاطُ َأملها، وِإن قَصرتْ فمن نفسها،                 ،  أو وقْت 

  .عان وله الحمد والشّكر على نعمهواهللا المستعن أي تقصير فيها، عذرا فهي ال تدعي الكمال، و
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  :الشّاعـــــــر وعصـــــــره: التمهيد

  ::سيرة ابن الكَتَّاني: أوالً

  

  

  

  

  

  

  

  .عصـــــر ابن الكتَّاني: ثانيا

  

  

  

  

  اسمه ونسبه: المبحث األول -
  كنيته ولقبه: الثانيالمبحث  -

  مولده ونشأته ومراحل حياته: الثّالثالمبحث  -

   اتّصاله بحكّام العصر وأعيانه : الرابعالمبحث  -

  صفاته وأخالقه: الخامسالمبحث  -

   ثقافته ومكانته األدبية:السادسالمبحث  -

  وفاته: السابعالمبحث  -

  ديوانه: الثّامنالمبحث  -

  رواة شعره: التّاسعالمبحث  -
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  : ابن الكتّانيسيرة: أوالً

عراء  كان مـن الـشّ    فقد  لنا نحن المعاصرين،   سبةبالنّابن الكتَّاني أحد الشّعراء المغمورين      

إلى معرفتـه    صبو الباحث ما ي    أخبار ال يعطي    ما وصل إلينا من    غير أن ،  في عصره  المشهورين

، وال غرابة أن تكثر المشكالت في دراسته ويكتنف الغموض بعض جوانب سيرته             هحياته وفنّ عن  

  .تاريخ وفاتهو نشأتهوأسرته  :مثل

 المعلومات ستقصي أن ت  - صوصفي حدود النّ   - الباحثة   غم من ذلك فقد حاولت    وعلى الر  

حهـا المـصادر التـي       التي لم ترج   دون المجازفة برأي نهائي في القضايا     من  ،  حول هذا الشّاعر  

  .عادت إليها

  : ونسبهاسمه: المبحث األول

يوسف بـن   "، فهو   بترجمتهما يتعلق    في للشَّاعر ثمة خالف بين المصادر التي ترجمت        ليس

 إلى  يصل عدد أفراد سلسلة نسب الشَّاعر     فإنوعليه   ،)2(" بن صالح  )1(بن رهيج سليمان بن صالح    

   .أربعة

مـضر،  وينسب من حيث القبيلة إلـى      بغداد  و حبةالروينسب الشّاعر من حيث البلدة إلى       

  .)5(المضري  ،)4(البغدادي، )3(الرحبي :فيقال له

                                                   
، وقد أسقط الصفدي مـن سلـسلة   29/217،  الوافي بالوفيات ، الصفدي،10/214، قالئد الجمانابن الشّعار،    )1(

  ".صالح"النّسب اسم 

  .10/214، قالئد الجمانابن الشّعار، ) 2(
  .29/217،  الوافي بالوفياتالصفدي،: ينظر) 3(
  .ا نفسه والصفحة نفسهوالجزءنفسه : ينظر) 4(
  .  10/214، قالئد الجمانابن الشّعار، : ينظر) 5(
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، والمدينة العظمى التي لـيس  وسط العراق"، وهي أقاموفيها بغداد في  ابن الكتَّاني   وقد نشأ   

وصحة ،   وكثرة مياه  ، وعمارة ،ار وكب ، وجاللة ،لها نظير في مشارق األرض وال في مغاربها سعة        

رها جميـع   وآث،انية وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والد،ها أهل األمصار والكور   نَكَ، س هواء

  .)1(" ها النهران األعظمان دجلة والفرات، يجري في حافتيأهل اآلفاق على أوطانهم
  

     حبوتُعدو موطنه األصلي  هالر ،الربفتح الراء وسكون الحاء المهملة وفي آخرها        -" بي  ح

ـ  ي،حبة وهي بلدة على الفرات يقال لها رحبة مالك بن طوق          هذه النسبة إلى الر    -باء موحدة    سب نْ

  .)2(" يبِح الر أبو علي الحسين بن قيسمنهإليها جماعة م
  

نـسب إليهـا   ر التـي ي ضم ينتمي لقبيلة فهوه ينحدر من أصول عربية، أنّويبدو من نَسبِه      

ـ  اد المعجمة، وفي آخرها الربضم الميم، وفتح الض  ": ريضالمقريش، ف  اء هذه النسبة إلـى مر، ض

 بن معد بن عدنان، أخو ربيعة     ب إليها قريش، وهو مضر بن نزار        سنْتُوهي القبيلة المعروفة التي     

 وجماعة من العلماء    ،أكثر من ربيعة ومضر   : لتان يقال فيهما  بن نزار، وهما القبيلتان العظيمتان الَّ     ا

والمحدرين، منهممين والمتأخِّثين من المتقد:أحمد بن الحسن الم ضري3(" البصري( .  

  

  

  
                                                   

   .1/111، الروض المعطار في خبر األقطارالحميري، ) 1(
  .2/19، اللباب في تهذيب األنسابالجزري، ) 2(
  .5/318، األنسابالسمعاني، ) 3(
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  :كنيته ولقبه: المبحث الثاني

بـن  ا" و  )2("ابـن الكتَّـاني   "فهي بها عرِفالتي ه  رتُهأما شُ ،  )1(يعقوبيكنى الشّاعر بأبي    

ـ لُ قد الشّاعر أن وترى الباحثة ،)4( "لغْب وينْبز بالبقَّلَ ي الشَّاعر، وكان )3( "حيةاللِّ ِلغلـظ  بـذلك   بقِّ

 على ذات معينة    لُّ يد علم" :غة ألن اللقب في اللّ    ؛وتُرجح دقّة هذا الوصف للشّاعر     جسده وصالبته، 

ا بلفظا مقصودشخَّصة، مع اإلشعار بمدح أو ذم إشعار5( " صريحم( ،ر بذلكغْوكلمة البل تُشْع  .  

 كونها اإلشارة األقدم    " ابن الكتَّاني " وقد اعتمدت الباحثة في دراستها شهرة الشَّاعر األولى          

  .ف بالشَّاعر عرنعار، فهو أقدم م المؤرخ ابن الشّالتي ذكرها
  

اء المفتوحة  بفتح الكاف وتشديد التَّ    :انيالكتَّ  ألن ؛كَتَّانيعمل بائعا لل   والد الشَّاعر وربما كان   

 وعمله والمشهور به محمد بن الحـسين  ، نوع من الثيابوهوان،  تَّالكَ  إلى نسبة،   النون آخرهاوفي  

  .)6(  وآخرونانيالكتّ

  

  

                                                   
  .29/217،  الوافي بالوفيات، 10/214، قالئد الجمان: ينظر) 1(

   . 10/214،قالئد الجمانابن الشّعار، ) 2(

   .29/217 ، الوافي بالوفياتالصفدي،) 3(

  .10/214،قالئد الجمانابن الشّعار، ) 4(

   . 1/267، النَّحو الوافيحسن، عباس، ) 5(

  .5/31 ،األنسابالسمعاني، : ينظر) 6(
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  :حياتهراحل م ونشأتهمولده و: المبحث الثالث

ـ فقت المصادر التي ترجمت للشَّاعر على أنَّه و       اتّ  سـت وثالثـين وخمـسمائة   " د سـنة  ِل

وكانـت والدتـه بمدينـة    : "ار بقولـه  ابن الشّع  إليه أشاروهذا ما   ،  )2(في مدينة السالم     )1("للهجرة

  .)3("السالم

 المصادر التي ترجمـت  ال تظفر ف معلومات عن حياة الشّاعر األولى،  أي تملك الباحثة ال  و

 إلى ويبدو أنَّه    ونشأته،   ته بالحديث عن طفول   البن الكَتَّاني وأبـدى   في شعره    ذكرها بغداد التي    حن

شـوقه وحنينـه لـسكانها      باإلضافة إلـى      فيها، استعرض معالمها والمواقع المشهورة   تعلُّقه بها، و  

  )المتقارب(                                                           ]92[ * :، إذ يقولوولدانها وغزالنها

ــرقَّتَينِ     ــسرِ وال ــن ِإلَــى الجِ ا     َأحهــــــكَّانسالمِ وارِ الــــــسدو  
و ــة ــاجِ الخالَفَـ ــانبينِتَـ   مــن الــشَّطِّ والظِّــلِّ مــن بانهــا        والجـ

ــابِ ال ــبِ ووبـ ــدوردمراتـ ــرِ     الزنْـ ــا ونَهــ ــى وغزالَنهــ    المعلَّــ
ــو سوــد ــد ق العمي ــابِ الحدي با       وهانــد ــانِ ووِلْــ ــورِ الجِنَــ   وحــ

ــولِ  ــَأُل ذَا الطَّـ ــادربوَأسـ ــةَ     العبـ ــلْطَانها ِإدامــ ــة ســ   )4(دولَــ
  

                                                   
  .29/217،  الوافي بالوفياتالصفدي،، 10/214،قالئد الجمانابن الشّعار، ) 1(
)2(  بغداد :الممدينة الس ،  ة ويجوز أن تكون   الم الجنّ  ودار الس س م؛فـاؤل شبيه أو التّت بذلك على التّ يـ  ألن ة دار  الجنَّ

الس3/233 ،معجم البلدانالحموي، ياقوت،  :ينظر ،ائمةالمة الد.  
   . 10/214،قالئد الجمان )3(
  .336-335، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني ) 4(

  .عر ابن الكتانيشقصيدة داخل  على رقم المقطوعة أو الفي هذه الدراسة  هذا الرقم يدل*
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تي مدح فيهـا  وراء في قصيدته الَّ الزمدينةَيذكر معها  ها، و اتنَّجو،  ويذكر ابن الكتَّاني بغداد   

مجزوء الرمل(                                                            ]1[ :يقولين، فاألمير صارم الد(  

ــا ــي  يـ ــلٌّ الـــزوراء بنـ ــارِي    كُـ ــنْكُم جـــ ــي مـــ   وتربِـــ
ــروا ــداد ِإن خَبــ ـــ بغْــ ــرتُ عـــ     أخَّــ ــداد ــ ــي ن بغْـ   كُتْبِـ
ــي ــا مـــذْ غبـــتُ  إنَّنـ   )1(بـــــين جنَّـــــات وقَـــــضبِ    عنْهـ

  .لواقعة شمال بغدادتشير األبيات السابقة إلى مكان إقامته في الزوراء ا

ـ به وقُرسـل سـالم   تُأن  تبشِّر بالخير التيكما يطلب من ريح الجنوب   ه لبغـداد ودار  الت

  )مجزوء الكامل(                                                                        ]7[ :الخالفة، فيقول

 الَمــس ــرِي الـــ ــي َأقْـــ ـُرِيـــح الجن يـــا بِاللّـــه    وقَبلـــ وبِــــ  
ادــد ــذي  بغْـــ ــاج الَّـــ ــصتْ     والتَّـــ ــه محـ ــوبِي  محبتُـ   )2(ذُنُـ

 انصرافه إلى بغداد يشفيه ويمنع      إنوإذا كانت الموصل أورثته المرض في رجله اليسرى فَ        

  )السريع(                                                  ]57[ :انتقال المرض إلى رجله األخرى، يقول

ــي    نثْترــلِ َأو صوةَ المــد ــا بلْ ى     يرــس ــي اليـ ــي رِجلـ ــالً فـ   مفَاصـ
ــى  ــصرافي علَ ــْل النْ جُأع ــم ــن اُأل    ِإن لَ ــستُ مـ ــداد آيـ ــرىبغْـ   )3(خْـ

  

 فيـه عـن فقـره    عبـر  خالل شعره الذي   وقد تبين ذلك من    في أسرة فقيرة،     نشأ الشّاعر 

، إذ وهذا مـا شـكاه فـي إحـدى قـصائده      من اتّصاله ببعض حكّام عصره، موإمالقه على الرغ 

                                                                                     ]27[:يقول

                                                   
  .257، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )1(
  .260 ، نفسه)2(
  .308 ،نفسه) 3(
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  )مجزوء الرمل( 

  ــاب ــر يبـــ ــي قَفْـــ ــراجا    منْزِِلـــ ــيالً ســـ ــا رَأى لَـــ   مـــ
ــا    وقُـــــــدورِي فَارِغَـــــــاتٌ  ــوتْ قَــــطُّ دجاجــ ــا حــ   مــ

   لَـــم ـــتيي البـــادبزــــوــرِفَ    تَع ــا ـــ ــا زيرباجــ   )1( يومــ
  

ـ وقد أشار ابن الكتَّاني في شعره إلى فقره وحرمانه، لذلك كان يتَّخذ شعره وسيلةً   سب،  للتَّك

ن العـدم، مـستعطفًا     يرسل إليهم المدائح مبينًا حاله وما هو فيه م        واالستشفاع لدى حكام عصره، ف    

  .)2(  الملك المؤيد نظام الدين ضيعة على شاطئ الفراتأعطاهإياهم، حتَّى 

على الرغم من فقره، فقد كان ذا ميل لحياة اللّهو، والتَّمتّـع بمبـاهج الحيـاة، ووصـف        و

  )المجتث(                ]77[ : يستدعي صديقًا إلى الشَّرابقالقاة،  والس،دماء والنّ،رابمجالس الشّ

ــوانَى  ا ــضر والَ تَتَـــ ــقُ     حـــ ــراب عتيــ ــدي شَــ   عنْــ
ــا و ــد تَهيــ ــس قَــ ــصديقُ      مجلــ ــب الــ ــا يحــ   كَمــ

كــح ــا اِضـ ــرقْصِ الحميـ  ِإذَا بكَـــــــى الـــــــراووقُ     ِلـ
ــانٍ    ــع عــ ــه دمــ   قَــــد ملَّــــه المعــــشُوقُ       كََأنَّــ
ــوقُ     فَللْمــــــدامِ علَينَــــــا  ــراِئض وحقُــــ   )3(فَــــ

 ممـا  كان يعاني من الفقر والحرمان، فقد  ر في بغداد لم تكن مستقرة،       يبدو أن حياة الشَّاع   و

عـزم   فابن الكتَّاني جعله يغادر مدينته بغداد، ويتنقل بين مصر والشّام ويتَّصل بالحكَّام ويمدحهم،            

   . لعطاء ملوكها ووزرائها الرحيل إلى مصر والشَّام طلباعلى

                                                   
  .281-280 ،"شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )1(
   . 10/232، قالئد الجمان، ارابن الشّع: ينظر )2(
  .323-322، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني ) 3(
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   وقد أشار باحث مـة،          دث إلى أن    حلوا إلى الدولة األيوبيشعراء كثيرين من العراق قد تحو

  .)1(ابن الكتَّاني عراء وهاجروا إليها لمدح سالطينها وأمرائها ومن هؤالء الشّ

 تسابق الـشّعراء     وتشجيعهم للشعراء أن   ، ورعايتهم كان من نتاج تشجيع األيوبيين لألدباء     " قد  و

 ألنَّهـا   ز األدبية المهمة في ذلـك العـصر؛       إلى بالطاتهم من كلِّ فج، فصارت مصر والشّام من المراك         

  .)2(" كامهااستطاعت أن تجذب إليها عددا كبيرا من الشّعراء الذين كانوا يلقون الرعاية والعناية من لدن ح

سوى إشارة بـسيطة،     وذويه،   ية إشارة إلى أهله   ال نظفر في المصادر التي ترجمت للشَّاعر بأ       و

يقضي مـن    دستورا لعلّه يمضي  بن شكر   ين  عندما طلب الشَّاعر من الوزير صفي الد       عارذكرها ابن الشَّ  

  .ما تضن به المصادر القديمةل وذلك ، أخرى عن أهلهتفاصيل تعرف الباحثةوال  ،)3(أهله وطرا

وقد طلـب   : " قولهفي   وقد أشار إليه ابن الشّعار       ان،حيروقد كان البن الكتَّاني عبد اسمه       

ةً وينفذها له مع علْويصنع له ح من يونس بن الظّهير أنب4(" ه ريحاند(،  

نت به الحال في فترة من حياته حتى           قد مافربأصبح تحس  ذكر اسـمه فـي      وقد ، لديه عبد 

  )مجزوء الكامل(                                      ]86[ :، بقولههيرشعره وهو يخاطب يونس بن الظّ

ـ  ــ ــا ِإلَيــ ــلْتُ ريحانًــ ــاِلي       َأرســ ــد خَ بــفُّ الع ــاد كَ فَع ــك )5(ـ  
        

         الشَّاعر تعر عاية  ويبدو أناإليقاع به عنـد األمـراء       الذين حاولوا ،   من أعدائه  ض للوشاية والس 

 عتذراو ،)6(صاحب مصر  ين عثمان عند الملك العزيز عماد الد     ذوي محضرٍ سوء     ة جماع فشكاواألعيان  

                                                   
  .138-136،  في العراق من سقوط السالجقة حتَّى سقوط بغدادالشّعر العربيالعبود، عبد الكريم، : ينظر) 1(
  .136نفسه، ) 2(
  .10/237 ،قالئد الجمان: ينظر) 3(
  .10/248نفسه، : ينظر) 4(
  .328، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )5(
   . 10/246، قالئد الجمان ابن الشّعار،:  ينظر)6(



 9

     ة   في موضع آخر للوزير ضياء الدالميحاالً عنه ،ين بن شيخ السسوء م يكون قد بلَّغه إنسان إذ مخافة أن ،

  )سريعال(                                                                            ]83[:)1(يقول

ــا     واِهللا الَ َأنْــــسى والَ يقْتَــــضي ــر نُعماكَــ ــي َأن َأكْفُــ   دينــ
ــا   ي ــاء ــذْالً ج ــلَّ نَ ي لَعدــي ــا      س ــزور َأفَّاكَـ ــي الـ ــُل عنِّـ   ينْقُـ

ــا   ــرع الوفَ ــسخَ شَ ــد َأن ينْ ــا     يرِي ــاره ذَاكَـ ــا يخْتَـ ــان مـ   الَ كَـ
  َأن ــاك ــب فَحاشَ ــرى ذَنْ ج ِإنــاكََا     و ــذْنب حاشَـ ــذَ المـ   )2(تَُؤاخـ

وه ين، وحمل  الملك المؤيد نظام الد    منحها له وقد شكا في شعره جماعة حسدوه على ضيعة         

  )المتقارب(                                       ]40[ :قال، )3( اكًلْ أخذها منه بعد أن كتبها له معلى

ــتََ ــوكجعلْ ــن الملُ ــا اب ي ــاك مَأ     بِنُع دــس الح ــق ــن طَرِي ــي م ــادي ِل ع  
 ــد ــسدوني وقَـ ــفَ والَ يحـ ــُأم                 وكَيـ ــي بِـ ــتَ علَـ ــدمنَنْـ   )4( البلَـ

وقد وقف الشَّاعر حيال ما كان يعانيه من الفقر والحرمان والوشاية موقفًا سلبيا من الدهر،               

  .)5( كونه يرفع وضيعا ويحطُّ رفيعا؛فنجده في بعض مقطوعاته يعاتب الدهر

العراقيـة،  لة  المرح: عدةأطوارٍمرت بقد  حياة الشَّاعر أنالحكم ب  تستطيع الباحثة مما تقدم   

 ة،  والمرحلة الشَّامي ةوالمرحلة المصري ثنا عـن  ة ف، أما المرحلة العراقيشعره الذي بين أيدينا ال يحد

 عليـه   در و  لكتابٍ جوابٍ أبيات قليلة ضمنها في       في سوى) طفولته ونشأته (هذه المرحلة من حياته     

                                                   
   . 250-10/249، الئد الجمانق ابن الشّعار،: ينظر )1(
  .327-326، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني : ينظر) 2(
   . 10/232، قالئد الجمان ابن الشّعار،: ينظر )3(
  .293، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني ) 4(
  .327، ]84[ رقم المقطوعة، نفسه) 5(
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 إلـى األيـام التـي       ا الذي نوه فيه   المقرب يونس بن أحمد القرقوبي    صديقه الشّاعر   من بغداد من    

  )مجزوء الكامل(  ]21[: ، قالجيرانهرب مع  والشّ، واللعب، واألكل،قضاها معه في التَّعليم، واللهو

 ــام ــه َأيــ ــضتْ للّــ    بِكُـــلِّ مكْتَـــب وَأنَـــا وَأنْـــتَ     مــ
ــو ــَأخْالَقٍ  نَلْهــ ــذْ بِــ ــب  ذَ     َألَــ ــا وَأطْي مــالَ طَع ــن الطِّ م   
ــيشُ ــورا  والعـ ــضر الـ ــذْهب قِ      مخْـ ــينِ مـ ــرز الكُمـ   مطَـ

ـــعم ةـــرــا جِي ــْأ مـ ــي     زاَل نَـ ــُل ف ــشْرب كُ ــسهِم ونَ   )1(مجاِل
 وحصن كيفا -وهي اآلن في العراق-  ما بين الموصلوتنقّل لعراق آنذاك،وقد مدح العديد من حكام ا  

، قطب الدين سكمان بـن محمـد       الملك المسعود : ، أمثال -وهي اآلن من بالد تركيا     - وماردين وآمد 

 بـن مـودود بـن زنكـي صـاحب        ين غازي ، وسيف الد   ناصر الدين محمود بن محمد     والملك الصالح 

  .)2(الموصل

الملك العزيز  ذاك   وسلطانها يوم  ،صرية فنراه يتَّجه صوب مصر ويقيم فيها      أما المرحلة الم  

جه صـوب  تَّا، أما المرحلة األخيرة فكانت في بالد الشَّام إذ      بن يوسف بن أيوب    عماد الدين عثمان  

  .)3(، وابنه الظاهر غازي صالح الدين األيوبي والملك النّاصر ملكها الظاهرومدححلب 

   صلة الشَّاعر ب إالَّ  بين الشَّام ومصر    ما تنقل الشّاعر  غم من وعلى الر تنقطـع  وطنه لمم أن 

 لواعج حنينـه وشـوقه فـي قـصائد     ه دوما ويبثُّ كان يراسل أصدقاء  حيث   ،في فترة غيابه عنها   

                                                   
  .272، "شعر ابن الكتاني "القسم الثاني ) 1(
  .282] 29[القصيدة رقم و، 278] 26[، القصيدة رقم 275] 24[صيدة رقم الق، نفسه) 2(
  .290] 36[، القصيدة رقم 303] 51[القصيدة رقم ، نفسه )3(
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 وعمد هناك إلى مدح الملك      ،، وقد استقر به المقام في العراق      )1 ( في شعره  مثْبتَةومقطوعات جميلة   

  .)2(، ووزيره ضياء الدين أحمد قطب الدين سكمان بن محمددالمسعو

  :اتَّصاله بحكام العصر وأعيانه: المبحث الرابع

 ضح صالت ابن الكتَّاني بأعيان عصره من خالل تنقالته بين العراق والـشّام ومـصر،       تتّ

ك، وهو يرقى في    اتَّصل ببعض قادة العصر آنذا     عاش الشّاعر حياته متنقِّالً من بلد إلى آخر، و         فقد

فيبدو لنا من خالل شعره أنَّـه        صالته بأعيان عصره إلى الملوك والسالطين واألمراء والوزراء،       

 ومدحه في قصائد عديدة ، فقد       – صاحب آمد وحصن كيفا      –وهو في العراق الملك الصالح      التقى  

             ة أن يعمل أبياتًا في معنى اختاره، وطلب منه في مرة أخرى شعركتب على بـاب  طلب منه مرا لي

  .)3( عرضي، وفي مرة ثالثة شعرا ليكتب على باب المجاز

سكمان بـن محمـد،     المظفر   قطب الدين أبو  ولده الملك المسعود     الملك الصالح     بعد قامثم  

والتمس منه مرة أن يعمل له خمسة أبيات        به   ، وقد التقى ابن الكتَّاني    )4( كان بخيالً ، و الذي ملك آمد  

وقد اقتصر ابن الكتّاني في رسالته الشّعرية لـه علـى إظهـار             ،  )5(ذكرة أولها ثاء وآخرها قاف    م

براعته من خالل نَظْمِ أبيات شعرية، يثْبِت فيها مقْدرتَه اللُّغوية، الستخراج معنى طريف أو صورة              

                                                   
 ،272،  ]21[،  259،  ]4[:  القصائد والمقطوعات ذوات األرقام اآلتيـة      ،"شعر ابن الكتاني   "القسم الثاني   : ينظر )1(
]51[ ،303 ،]63[ ،315، ]74[، 321 ،]77[،322 ،]85[ ،328.  
، 275 ،]24[القـصيدة رقـم     ،  "شعر ابن الكتاني   "القسم الثاني   : هذا ما الحظته الباحثة من خالل شعره، ينظر        )2(

  .295-293 ،]41[القصيدة رقم 
  .235 و 10/249، قالئد الجمان ، ابن الشّعار:ينظر) 3(
  .44/383، تاريخ اإلسالم ،الذهبي: ينظر) 4(
  .10/247، قالئد الجمانلشّعار، ابن ا: ينظر) 5(
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مهـا إلـى جهـد ذهنـي        وربما قد احتاج الشّاعر في نَظْ      طريفة، بغض النَّظر عن جودة المعنى،     

 )البسيط (]76[:إلتمامها، حيث بدأ كل كلمة فيها بحرف الثاء، وختم كل بيت بحرف القاف، إذ يقول

  ظَبي من التُّرك َأضحى وهو معـشُوقُ           ثَملْتُ من حسنه والكَـأس يرشُـفُها      
 ــو هو ــه ــَأن بِفي ــتٌ كَ ــقٌثَب ــقُ    مغْتَبِ رِيِإبو ــاس ــده طَ ي ــي فكًا وــس م  

        ـهفَم ـنم ـبالح امدتُ ميتَساح وقُ     ثُماورو ــر ــا ثَغْ انَهز ــد ــرفًا وقَ ص  
  والسر عنْـد ذَوِي اَأللْبـابِ صـنْدوقُ            َأبـدا  كُمسـر ثقْ بِي فَلَستُ مـذيعا      

       ـهارِضع ـتي نَبي فنالَم نلْتُ مــقُ    ثَك ــوِين وتَعرِي ــه تَنْ ــدا في ب ــد   )1(وقَ

 الشّاعر كان يعمل في خدمة الملك المسعود       ويبدو أن    وقـد   من وانقطع بعدها،   فترة من الز 

 )الكامل(           ]73[ :عن خدمته النقطاعه رزقهوقد قُطع :  خالل شعره، إذ يقولظهر ذلك من

ــي     ما زِلْتَ تَقْطَع فـي الـشِّتَا رِزقـي          قبالِ الَ يــو ــى اَألم ــن علَ ــا م ي  
ـ           ــتَوجب    قُْل ِلـي َأليـة حالَـة وبِمـا اسـ ــي ـ ــي حقِّ ف ذَاك ــك   تُ فعلَ
   ــه نَعرِ تَمــز ــدر ذَاك النَّ ــا قَ م       قــرالع عــاني نُكغُــصنِّــي وع 
ــفرتْ ص َأم اكــد ــارتْ عيــون نَ ــن وِرق      غَ مــبٍ و ذَه ــن م ــاك    )2(كَفَّ

، )3(الشّعر في معنـى أراده    أن ينظم   طلب منه   فلملك المسعود مرة،    وقد التقى ابن الكتّاني ا    

فقال قصيدة مدحه فيها، مكونة من ثمانية عشر بيتًا ضمنها المعنّى الذي أراده، ويبـدو أن الملـك                  

                   المسعود كان يتخلف عنه، مع أن الشّاعر عمد إلى مدحه وتهنئته في العيد، فقـال ابـن الكتَّـاني

        .)4(يها، بسبب تخلُّفه عنه وقلَّة نظرِ الديوان في حقّه مقطوعة عاتبه ف

                                                   
  .322، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )1(
  .321 ، نفسه)2(
  .10/227، قالئد الجمان ابن الشّعار،: ينظر) 3(
  .10/246نفسه، :  ينظر)4(
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الوزراء، فقد التقى وهو بآمد الوزير ضياء الـدين         : ومن األعيان الذين اتَّصل بهم الشّاعر     

أبا العباس أحمد بن القاسم ابن شيخ السالمية ومدحه، وأرسل إليه بعض القصائد يطلب فيها حطبا                

  .)2( صفي الدين عبد اهللا بن علي بن شكــر ركما اتصل بالوزي، )1(وشعيرا 

صاحب الموصل سيف الدين غازي بـن       : ومن األعيان الذين اتّصل بهم وقال فيهم شعرا       

مودود بن زنكي بن آقسنقر، ونور الدين محمد بن قرا أرسالن بن داود بن سـليمان بـن أرتـق،     

 ضيعة على شاطئ الفرات، ونظام      منحهظام الدين الذي    صاحب حصن كيفا وآمد، والملك المؤيد ن      

  .)3(الدين أبو سعيد البقش متولي ماردين، ونجم الدين يعقوب بن المقدم

وقد اتصل وهو في مصر بالملك العزيز ومدحه، كما اتصل ببعض قادة العـصر آنـذاك                

ميـر أسـد الـدين    األمير مرهف بن أسامة بن منقـذ، واأل : فوصل نفسه باألمراء ومدحهم ومنهم   

المصري، واألمير الصارم خطلبا، كما اتَّصل بالمنتجب وهو في المحلة الغربية بمصر، والـسديد              

الطّبيب، والخضر بن شروة الذي كان في خدمة الملك العزيز، وسعد الدين أستاذ دار الملك المؤيد                

  .)4(مسعود بن الملك النَّاصر صالح الدين، وهلدرا

                                                   
ات القـصائد والمقطوعـات ذو  ، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني : هذا ما الحظته الباحثة من خالل شعره، ينظر     )1(

  .318-317 ،]64[ ،299، ]48[، 295-293 ،]41[، 271 ،]20 [اآلتيةاألرقام 
  .309-308، ]58[، القصيدة رقم نفسه )2(
القـصائد والمقطوعـات ذوات   ، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني : هذا ما الحظته الباحثة من خالل شعره، ينظر     )3(

  .324 ،]80[، 318 ،]65[، 315-314 ،]62[ ،293، ]40[، 273 ،]22[، 277 ،]25 [اآلتيةاألرقام 
القـصائد والمقطوعـات ذوات   ، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني : هذا ما الحظته الباحثة من خالل شعره، ينظر     )4(

 ،] 2[ ، 284- 283  ،] 19[ ، 273-272 ،]8[، 320-318 ،]50[، 302-301 ،]33[، 274-273 ،]9 [اآلتيةاألرقام 
268-269 ،]49[، 316-318، ]98[، 366-367 ،]54[، 323-325.  
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   ار            والمالحظ أنقد بدأ بالتَّزايد في دولة الملك العزيز، وقد أشار ابن الشَّع شعر ابن الكَتَّاني

وقال وقـد اسـتدعاه الملـك       : "إلى أن الملك العزيز كان يستدعيه ليالً ويجعله جليسا له، إذ يقول           

ويأنس إليه،  ، فالملك العزيز كان يجالسه ويقربه       )1(" العزيز عثمان بن يوسف ليالً وجعله جليسا له       

، كما كـان    )2(وكان ابن الكتَّاني يحب أن يستزيد من رقاعه، وكان يطول به رغبةً فيه ليستخدمه               

  .)3(يعرض بنفسه إلى الملك العزيز ويراسله 

ه كان البن الكتَّاني مهنة عمل بها في مصر، ويظهر ذلك في مقطوعته التـي                        ويبدو أنّ 

   )الهزج                    (]31[ :، إذ يقول)4(وان في إيصال الجامكية بمصريبعد أن أتعبه الدنظمها 

 ــد ــشْتَرِي الحمـ ــن يـ ــا مـ ــدحا     َأيـ ــسب المــ ــن يكْتَــ   ومــ
ــثَ   ــر الغَيــ ــن يحتَقــ   ِإذَا مـــــا كَفُّـــــه ســـــحا                        ومــ

ــتَ ِلـــ   ــد وقَّعـ ــحلَقَـ ــحا     ي صـ ــا صـ ــح مـ ــن صـ   )5(ولَكـ
  

ا الملك العزيز، إذ يقولر الشّاعر في شعره عن مجيئه من بالد الشّوقد عب8[ :رق قاصد[    

     )مجزوء الرمل( 
ــا    ج ــد ــسنِ قَ الح ــب ــا غَرِي ي  
  

   ــب ــد غَرِيـــــ   ءك ِللرفْـــــ
   قــشَّر ــالَد الـ ــن بِـ ــامـ ــب     وافَـ    )6(ك وِإالَّ الَ يخيـــــــــــ

  

                                                   
  .10/255، قالئد الجمان) 1(
  .239، 10/221 نفسه،: ينظر) 2(
  .10/248 ، نفسه:ينظر) 3(
  .10/231 ،نفسه: ينظر) 4(
  .284، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )5(
  .262  نفسه،)6(
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وال تقدم المصادر التي ترجمت للشاعر تفاصيل عن العالقة بينه وبين الملك العزيز، حيث              

اكتفى ابن الشعار بإيراد بعض اإلشارات التي ذُكرت سابقًا، فيبدو أن ابن الكتَّاني قد رحـل عـن                  

ـ         مصر بعد وفاة العزيز، ويدلنا على ذلك أن         الملـك   نه لم يرِد في أشعاره مدح للملك المنصور اب

، وربما عاد إليها في الفترة التي دخل فيها الملـك           )1(العزيز الذي تسلم زمام األمور بعد وفاة والده       

، وزالت دولة صالح الدين األيـوبي، واسـتوزر         )2(هـ  596العادل إلى الديار المصرية في سنة       

  . )3(بن شكرالعادل حينها صفي الدين 

أما في بالد الشَّام فيبدو أن الشَّاعر قد رحل إليها في فترة مـن فتـرات حياتـه والتقـى                    

 وكان يجالـسه، ويـنعم   ، وحظي عنده بمكانة،صالح الدين األيوبي في إحدى مدن الشّام      بالسلطان

كان يغادر العراق بين    وهذا يؤكد أن الشّاعر      إلى بغداد فاشتاق إلى أيامه وعطاياه،        هعليه، ثم غادر  

صـالح الـدين    لـسلطان   الحين واآلخر، ليتصل ببعض أبناء األسرة األيوبية، فقد أرسل قصيدة ل          

األيوبي يتذكر فيها الليالي واأليام التي كان يجلسها بقربه والنِّعم التي كان يـسبغها عليـه، فَيقْـسم        

  )الخفيف                   (       ]36[ :، إذ يقولالشَّاعر بأنه مذ رحل عنه لم يسغْ طعاما وال شرابا

ــشَّتَا ــع الـ ــذي جمـ ــشَاتَ والَّـ وَأنْـ     ــبِالَد ــديها الـ ــشَبتْ لَـ ــحبا  َأعـ   سـ
ـــ ــا سغْ م ــك ــن جنَابِ ــتُ ع ــذْ تَرحلْ ـ      م   )4(ا ِلــي زاد ـــتُ شَــرابا والَ هنَـ

 أنَّه قد استنكف عـن قـول        - في حدود ما وصل إلينا من شعر ابن الكتَّاني         -كما يالحظ   

الشّعر في صالح الدين مدحا، ما عدا القصيدة آنفة الذّكر، مع العلم أن عمره عندما توفي صـالح                  

                                                   
  .3/75، عقد الجمان العيني، : ينظر)1(
  .225-223، شفاء القلوب، الحنبلي، 6/29، م الزاهرةالنجوابن تغري بردي، : ينظر) 2(
  .4/457، النجوم الزاهرةابن تغري بردي، : ينظر) 3(
  .291، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )4(
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 إقامته في الشّام كانـت قليلـة   الدين األيوبي كان ثالثًا وخمسين سنة، وربما يعود ذلك إلى أن فترة     

  .بالنّسبة إلى الفترة التي قضاها في مصر

 ومدحـه،   الظّاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيـوب          أما في حلب فقد التقى الملك       

  .)1(يتولى الحكم آنذاك في حلب وتجدر اإلشارة إلى أن الملك الظَّاهر كان

  :صفاته وأخالقه: المبحث الخامس

  .)2("حلَسمح الخاطر، صاحب نكت وم"نَّه كان إ : قائالً عنه ابن الكتَّانيبعض صفاتعار ببن الشّنوه ا  

        من خالل التّّمعن في شـعره       ن جوانب من صفات الشَّاعر وأخالقه،     كما استطاعت الباحثة تبي 

إذ نراه  متواضعة،    شعره على أنَّه ذو شخصية     إذ يدل مجمل   ه،قلُفاألدب صورة لنفسية الشّاعر وخُ    

 )الطويل(                                                                     ]99[: يذم التَّكبر، في قوله

         ـهلرِي بَِأهـزي ـربـتُ الكَأيا رلَمـا            واِليح النَّـاس ظَّـمتَّـى عتُ حعاضتَو  
 ربِإذَا الك        الَـهمج شَـان ءـرالم ارـا            زارِيع ـةَئاسبِ الرثَـو نم حبَأص3(و(  

  

ا جعله يغادر بالد العراق     يبدو من شعره أنّه كان شاعرا مؤرق النّفس بسبب الرزق، مم          و

  .ام ويمدحهمصل بالحكّويتنقل بين بالد الشّام ومصر ويتّ

  )البسيط(                 ]84[ : العقل هو الذي يزيد الفتى شرفًا، فيقول أنتَّاني ابن الكَيرىو

  )4(فَما التَّنَاقُص ضاقَتْ في الـورى حيلـي           بِالعقْلِ والنَّقْـلِ يـزداد الفَتَـى شَـرفًا        

                                                   
  .3/104، عقد الجمان العيني،:  ينظر)1(
  . 10/214، قالئد الجمان )2(
  .340، "شعر ابن الكتاني "القسم الثاني  )3(
  .327، نفسه )4(
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 في قولـه الـذي      ظهرتِّباعها، كما   ا ينبغي عدم التي   ابن الكتَّاني معرضا عن العلوم    وكان  

  ]84[ :عن يأسه من الدهر، يقولمن خالله ر بعش، وحوى بذاءة في القول، ليحتطرق فيه إلى الفُ

  )البسيط(

  )1(وقَُد ولُطْ وازنِ واشْرب واسـتَبِح وكُـلِ           ذَرِ العلُوم وكُن فـي النَّـاسِ مـسخَرةً       
  

 ة، فمن المآخذ الخُ         عاش الشَّاعر   وبما أنلُ في مجتمع مسلم يحترم القيم اإلسالميـ ق ة التـي   ي

 ا يحكيه لنا شعره الـذي وصـل إلينـا،          فيم ، وتعلّقه بالخمرة،   وغزله بالمذكر  ، مجونه :تؤخذ عليه 

  .ور فيه مثل هذه األمت العصر الذي شاعاعر بها إلى طبيعةق الشَّا يعود تعلُّوربم

  :ثقافته ومكانته األدبية :المبحث السادس

، )2 ("شـاعرا  "،أديبا"نوه الصفدي بسعة ثقافة ابن الكَتَّاني وتنوع معارفه، فقد ورد أنَّه كان             

، وأطنـب ابـن الـشّعار بلغتـه         )3(" مطيالً، قادرا على النَّظم، له معرفة باألدب وعلم العربيـة         "

  .)5(" مداحا)4 (كان مطبوعا منتجعا: " ناء عليه فأضاف قائالًالمسجوعة في تقريظه والثَّ
               ،ة وعلومها، والشّعر العربـيوكان حظُّه حظَّ أنداده من قراءة القرآن الكريم، وتعلّم اللغة العربي

 ولم تقتصر ثقافته على ما تقدم، إنّما تعدت إلى أمور أخرى، فالمالحظ من شعره أنَّه كان مطّلعـا علـى                   

 التـي نلمـح    )6 (]88[ دواوين الشّعراء المشهورين، ويتمثل ذلك في البيت الرابع عشر من القصيدة رقم           

                                                   
  .327 ،"شعر ابن الكتاني "القسم الثاني  )1(
  .  29/217،  الوافي بالوفيات ، الصفدي،10/214، قالئد الجمانابن الشّعار، ) 2(
  . 10/214، قالئد الجمانابن الشّعار، ) 3(
)4 (عا معروفه: يقال: بالفَتْحِ، النَّج22/235، روستاج العالزبيدي، : ، ينظرانتجع فالنًا، إذا أتاه طالب.  
   . 10/214، قالئد الجمان)  5(
  .331، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )6(
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فيها أثر المتنبي الذي ضمن الشّاعر له بيتًا كامالً في القصيدة، حيث يقول صالح الدين الـصفدي                 

  .)1 ("شعر جيد، وآخره تضمين من شعر أبي الطَّيب: قلتُ: " بعد عرضه لهذه القصيدة

، )2( ]84[كما ضمن ابن الكتّاني بيتًا آخر للمتنبي تمثّل في البيت السادس من القصيدة رقم               

  .)4 (]47[ تمثّل في البيت التاسع من القصيدة رقم )3(وضمن بيتًا آخر للناشئ األكبر

، والبيت  )5 (]8[ باإلضافة إلى تأثره بامرئ القيس في البيت العشرين من القصيدة رقم           هذا

  . )6 (]9[ الثاني من المقطوعة رقم

 شخـصيته  صـقل كبيـرا فـي   أن لصالته بأقرانه وأنداده من الشّعراء أثرا   في  وال شك    

، حيـث يـشير ابـن       )7(األدبية، فقد تفاعلت فيه عوامل التَّأثر والتَّأثير، مع الحيص بيص الشَّاعر          

  .)8(" وكان في الشِّعر أقرب إلى الحيص بيص، وعليه تخرج: "الشعار إلى ذلك بقوله

                                                   
   .29/218، الوافي بالوفيات) 1(
  .327، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )2(
ومـي   في طبقـة ابـن الر  دعشاعر مجيد، ي،  عبد اهللا بن محمد الناشئ األنباري أبو العباس       هو  : النّاشئ األكبر ) 3(

ابـن  :  وخرج إلى مصر، فسكنها وتوفي بها، وكان يقال لـه          ،والبحتري، أصله من األنبار، أقام ببغداد مدة طويلة       
وكانت وفاتـه سـنة ثـالث وتـسعين     ، شرشير، وهو من العلماء باألدب والدين والمنطق، له عدة تصانيف جميلة    

، ابن 92-3/91، وفيات األعيان  ابن خلكان،    ،32/386،  تاريخ مدينة دمشق  ،  عساكرابن  : ينظر.  للهجرة ومائتين
  .3/334، لسان الميزان العسقالني، حجر

  .298، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )4(
  .262نفسه،  )5(
  .263نفسه، ) 6(
هو شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي، الـشّاعر المـشهور                 : الحيص بيص ) 7(

 هــ، عـن     574ص بيص، من أهل بغداد، نشأ فقيها وغلب عليه األدب والشّعر، توفي ببغداد سنة               المعروف بحي 
  .2/362، وفيات األعيانابن خلكان، : اثنين وثمانين عاما، وله ديوان شعر مطبوع، ينظر

   . 10/214، قالئد الجمان) 8(
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 وفَّرت له بيئة خصبة     ومن الجدير ذكره أن تنقالت الشَّاعر بين العراق والشَّام ومصر، قد          

 ويـشهد فيهـا   ،متنوعة غنية بالظَّواهر الطّبيعية بما فيها من األنهار والحدائق والرياض والبساتين       

فصول السنة، إذ يتناول في شعره الحـديث عـن فـصل الربيـع، وفـصل الـشِّتاء ومـا فيـه                           

تي نشأ وترعرع فيها، ولَمست الباحثة أثر تلـك         ، هذا باإلضافة إلى جمال البالد ال      )1 (من برد وثلج  

  . عن الدراسة الموضوعية والفنية الحقًاأثناء حديثهاالطّبيعة الخالبة والثَّقافة المتنوعة في شعره، 

وابن الكتَّاني في تنقُّالته تلك يلتقي الملوك واألمراء والوزراء واألطباء في شـتَّى ميـادين     

عرفته العلمية، وجعلته مثقَّفًا بثقافة عصره الذي عاش فيه، حتّى إنَّه كان يقول             المعرفة، مما أثرى م   

  .)2(الشعر ارتجاالً في بعض األحيان

  :وفاته: السابعالمبحث 

 معلومـات  ، فال تكاد الباحثة تظفر بأيإلى تاريخ وفاته   ابن الكتَّاني    ذكرت المصادر التي    تُشرلم  

 ترجمت له لـم     يوفاة الشّاعر استنتاجا تأتي من أن المصادر الت       تاريخ  ديد  عن وفاته، كما أن صعوبة تح     

تحدد لنا سنوات رحالته وتنقالته، ولما كان أكثر الملوك واألمراء والوزراء الذين قصدهم عاشـوا فـي                 

  .على الباحثة عسيرا تاريخ الوفاةعصر واحد، لذلك يبقى أمر تحديد 

عن تاريخ وفاة الشَّاعر عن طريق االستدالل من خـالل نتاجـه      غير أن الباحثة حاولت الكشف      

السنوات ة أن تكون وفاته في الفترة ما بين         عري الشّ تَّانيالشّعري، ورجحت باستنادها إلى نصوص ابن الكَ      

  .هـ629 هـ إلى 618من 

                                                   
، ]64[،  271-271،  ]20: [ات األرقام اآلتيـة   ، القصائد والمقطوعات ذو   "شعر ابن الكتاني  "القسم الثاني   : ينظر )1(

317 ،]66[، 318 ،]96[ ،338.  
  .292-291، ]38[، 289، ]35[، 266، ]15[القصائد والمقطوعات ذوات األرقام اآلتية  ،نفسه:  ينظر)2(
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ولده ه  قام بعد الذي  هـ  618 سنة   المتوفى فالشَّاعر مدح الملك الصالح صاحب آمد وحصن كيفا         

ين آمد، وقـد أثبـت ابـن    كه صالح الدلَّالمظفر سكمان بن محمد، الذي م  و  قطب الدين أب  الملك المسعود   

 أي تقريبا في    ،الشعار إلى أن الشَّاعر مدح الملك المسعود ابن الملك الصالح الذي تولى آمد بعد وفاة أبيه               

         ا، فهذا يدل أن الشَّاعر     الشاعر قد مدح المسعود عندما كان ملكً      السنة نفسها التي توفي فيها والده، وبما أن

 ا       عاش حتى و هـ،   618ا في سنة    كان حيبعـد الملـك     من ملوك تلك الفتـرة     تلك الفترة، ولم يمدح أحد 

  .المسعود

  القديمـة  في بعض كتب التَّـاريخ    الباحثة  قد وجدت   ف ،الفترة التي توفي فيها الشَّاعر    تتحدد  وكي  

  : اآلتيالنَّص 

 "الكامل واألشرف   السلطانان  و: لت سنة تسع وعشرين وستمائة    خَدبالد  الملـك  ، و ةيار المـصري

تر قد ملكوا العجم كله والخليفة المستنـصر        المظفر بحماه، والعزيز محمد بن الظاهر غازي بحلب، والتَّ        

 وتـسلمها مـن الملـك       ،ر آمد ا ثم اجتمع مع الكامل ملوك أهل بيته في جمع عظيم وسار حص            ،بالعراق

  وتعرضـه إلـى   ،الح محمود بن محمد بن قرا أرسالن بن سقمان بن أرتق لسوء سيرته المسعود بن الص 

بعد نزعها من ابن بيسان، وتـسلم       ين آمد   كه صالح الد   ومحمد بن قرا أرسالن هو الذي ملّ       ،اسحريم النّ 

قأ، و من المسعود حصن كيفا وهي غاية في الحصانةاالكامل أيض1( "  جليالًاطع المسعود بمصر إقطاع(.  

 م   ممالملك المسعود الذي تولّى آمد سنة     تلحظ الباحثة ا تقد بعد)  هـ618( أنل زِ وفاة أبيه، قد ع 

ـ 629(عنها سنة     الملك المسعود ابن الكتَّانيبسبب سوء سيرته، وتسلَّمها منه الملك الكامل، وقد مدح )  ه

نة التي مات فيهـا الملـك       ا حتى تلك الس    الشَّاعر كان حي   مد في تلك الفترة، أي أن     عندما كان ملكًا على آ    

باحثـة  ال تلحـظ  وباستقراء أسماء الحكّام الواردة في الـنّص         الح وجاء بعده ولده الملك المسعود،     الص  أن

                                                   
  .2/154 ،تتمة المختصر في أخبار البشر، الورديابن  )1(
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 ولـم    أحد منهم الحكـم،    ىأن يتولّ  قد مات قبل     أنَّهعلى   ا يدلُّ  مم ،لم يتطرق إلى قول الشّعر فيهم     الشَّاعر  

  .  تسلم آمد في تلك السنةالذي الملك الكامل أيضا يمدح 

بشعر الشَّاعر في تحديد    الباحثة  نت  ا هـ، وقد استع   629اعر قد توفي قبل عام      وهذا يعني أن الشّ   

    سنة الوفاة بدقة أكثر فوجتْد ة            أنالميمولـود سـنة   ال الشَّاعر مدح الوزير أحمد بن القاسم بن شيخ الـس

 طلب من الوزير ضياء الدين أبي العبـاس         حيثاعر وخاطبه بوزير المسعود،     وقد مدحه الشّ  ) هـ545(

  ]48[: قد نفذنا ِإلى الحصن في طلب الشّعير: قال لهفأحمد بن القاسم ابن شيخ السالمية شعيرا، 

  )الخفيف(                                                                
ــي   ثْلميرِ وــشَّع ــتُ بِال تَقَنَّع ــد   قَ

                           
ــشَّعيرِ    ــشعرِه بِالـ ــازى ِلـ   الَ يجـ

ــوزِيرِ       يا وزِير المـسعود سـاعد ِلمـن الَ           ــادي ال ى َأيــو ــى س جتَري  
     حـدى موفْنَى سي ـ  كُلُّ شَيء   ـــك ولَــو جــدتَ ِلــي بِملْــك كَبِيــرِ    ي فيـ

ــا   ــد النَّ حــا َأو ــلِ ي ــاد القَلي ــرِ      فَنَفَ ــاد الكَثي ــه نَفَ ــوازِي بِ 1(سِ ي(  
  فصار إلى ديار بكر توجه  "ين أحمد أنَّه وقد ذكر ياقوت الحموي الذي أشار إلى ترجمة ضياء الد

وزير    ا وبقي عليه  سليمان بن قرا أرسالن    ينا لصاحب آمد قطب الد م ةد  ،ثم      ين  فسد ما بينه وبين قطب الد

   .)2(" ففارقه وقدم الموصل

 للمـسعود،   اين أحمد بن القاسم وزيـر     ا عندما كان ضياء الد     الشَّاعر كان حي    أن  على وهذا يدل 

ـ 618( ما بين عام      في الفترة   الشَّاعر قد توفي    أن ترى الباحثة وعليه   نة التي توفي فيهـا    وهي الس  -)  ه

ل فيها الملك زِوهي السنة نفسها التي ع)  هـ 629(عام  وقبل ال  - الصالح وجاء بعده الملك المسعود     الملك

فتكون )  هـ629 -هـ 618(المسعود، أي أن الشّاعر مدح الملك المسعود وهو ملك، ومدة ملكه امتدت        

  .وفاته في هذه الحقبة من الزمن

                                                   
  .299، "شعر ابن الكتاني"القسم الثاني  )1(
  .3/234 ،معجم البلدان) 2(
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 ، وتقدير ذلك يكـون مـا بـين    الباحثة الوصول إلى تاريخ قريب من وفاة الشَّاعر حاولتوعليه  

ـ د   أي في العق   نوات األولى من هذه الفترة    ، ولعلّه توفي في الس    )هـ629 و هـ618 (األعوام  مـن   انيالثّ

 هـ ، ثم استقر في العراق وعمد إلى مـدح           536اعر ولد في سنة      الشَّ ألن؛   تقريبا الهجري السابعالقرن  

    ا فيها على قول الشعر، و           الملك المسعود، ووزيره ضياء الدكـان  قـد   ين أحمد، في الفترة التي كان قادر

  .عمره حينها في الثمانينات

  :ديوانه: المبحث الثَّامن

 فـي ذلـك   ، بمـا إلينا لم تصل يالعصر األيوب شعراء   دواوين    معظم نأمن الجدير ذكره    

، فما وصل إلينا من قصائد ومقطوعات لشعراء ذلك العـصر غيـر             دقابن الكتَّاني، الذي فُ   ديوان  

  . العصرلكاملة، وال تمثِّ

 له على خبر أو أثر في كتب الفهـارس   الباحثةعثرولم ت  وعليه فإن ديوان الشّاعر مفقود،      

ار الموصلي،   قديمة إليه وردت عند ابن الشّع       إشارةٌ  ثَمةَ ، لكن حديثةالقديمة أو قوائم المخطوطات ال    

 ،       أنّـه نقـل عنـه      :، يذكر في الموضعين األولين    لى ديوان الشّاعر في ثالثة مواضع      أشار إ  حيث

الث فقد  ا الموضع الثَّ  ، أم )2( " بمدحه نقلت من ديوانه أيضا   "، و   )1("ونقلت من ديوان شعره   : "إذ يقول 

له شعر كثير مدون يدخل     " إن ابن الكتّاني     :ن الشّعار أن البن الكتاني ديوانًا كبيرا، إذ يقول        ذكر اب 

 من أمر   -ابقةفيما عدا اإلشارة الس    -  الباحثة علم ت كادوال ت ،  )3(" مجلد كبير كان يمتدح به النّاس      في

  . بعض أشعارهيوان في ذكر هذا الد على قد اعتمد ابن الشّعار الشّاعر شيًئا، وديوان

                                                   
  .10/216، قالئد الجمانابن الشّعار،  )1(
  .10/217 ،هنفس )2(
  .ه والصفحة نفسهانفس )3(
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  طمـس  ،ا كثير اراثًن ت ضم قد يوان الد الوقوف على ديوانه، وتُرجح أن    الباحثة  طع  لم تست و

 وعصره،لشَّاعر  حياة ا ل الصورة األدبية ل   يكمثر بفعل يد اإلنسان، والعثور عليه       عليه الزمان، واند  

أكبر مجموع   ب )فرائد شُعراء هذا الزمان   قالئد الجمان في    (في كتابه    ويحتفظ ابن الشَّعار الموصلي   

  .البن الكتَّانيشعري 

  :هرواة شعر: المبحث التَّاسع

       ار الموصلي اثنين ميذكر ابن الشّعم ن روا من أشعار ابن الكتَّان     وا شعر  ،أبو عبـد    هماوي 

 اهللا محم     بن ، وأبو الفتح يونس بن أبي الغنائم      د بن الحسن بن النّجار البغدادي    1( أبي بكر البغدادي( ،

 أبو عبـد    أنشدني: "  ابن الشّعار   يقول  إذ الكتَّاني في قالئد الجمان،   ا في ترجمة ابن     جليويبدو ذلك   

أنشدني أبو يعقوب يوسف     : قال -رحمه اهللا -بن النَّجار البغدادي في سنة تسع وثالثين وستمائة       ااهللا  

 ملك ديار –أبا المظفر سكمان بن محمد بن داود        بن سليمان بن صالح لنفسه يمدح الملك المسعود         ا

    .)2(" بكر وقد استدعاه الملك العزيز عثمان بن يوسف ليالً وجعله جليسا له

أبو الفتح يونس بن أبي الغنائم بن أبـي بكـر بـن محمـد       وأنشدني  " : ابن الشّعار  ويقول   

لح لنفسه قصيدة يمدح بها الملك      أنشدني أبو يعقوب يوسف بن سليمان بن صا       : قالالبغدادي بحلب،   

  .)3(" - رحمه اهللا تعالى– الظاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيوب

  

  
                                                   

ـ 634(يذكر ابن الشَّعار أنّه لقيه بحلب سنة        ) 1( وقد استوفى ثمانين سنة، وأنّه روى له مقطَّعات عن جماعـة           )  ه
  . 10/285، قالئد الجمان :من الشّعراء المتأخرين ومنهم ابن الكتَّاني، ينظر

   . 10/215، قالئد الجمانابن الشّعار،  )2(
    .10/216، نفسه) 3(
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  :عصر ابن الكتَّاني: ثانيا

ه توفي في حدود الفترة المقـدرة مـا       اجح أنَّ هـ والر 536 قد ولد سنة     ابن الكَتَّاني إذا كان   

 صالح  الملك النَّاصر : ( مجموعة من الملوك هم    فإنّه قد عاصر  ،  )هـ629/هـ618(السنوات  بين  

ـ  قطب الدين، والملك المسعود محمود بن محمد ناصر الدينالحالملك الصو،  الدين األيوبي  مان كْ س

 دبن محم،  غيـاث الـدين     والملك الظَّـاهر  ،  بن الملك الناصر صالح الدين      مسعود د والملك المؤي

  .)يند نظام الد، والملك المؤي بن زنكيازي بن مودودين غسيف الدو، غازي بن يوسف بن أيوب

 ة،ياسي من النَّاحية الـس     مترد عاش في عصرٍ  والدولتين الزنكية واأليوبية    فالشَّاعر عاصر   

، ادس الهجـري مع انتصاف القـرن الـس  و ،اخليةفتن الد، والزاعاتكثرت فيه االضطرابات والنِّ   و

   أمر نور الد ين زنكي   استقرلَوم    فيذ سياسـته  ين، وقام بتنك الشَّام، وواصل جهاده مع والده عماد الد

بالد الشام والجزيرة، ومـصر     (لمواجهة الغزو الصليبي، وجهاد الفرنجة وتوحيد البالد اإلسالمية         

عن طريق توجيه عدد من الحمالت من الشّام إلى مصر، حيث أرسـل ثـالث حمـالت،       ) موالشَّا

ـ 562(، والثانية سنة    )1( هـ   558سنة  كانت الحملة األولى     ـ 564(، والثالثة سنة    )2()  ه ، )3() هـ

 فـي   صالح الدين األيـوبي   ابن أخيه    وقد رافقه ،  ين شيركوه  بقيادة أسد الد   ةالثالثوكانت الحمالت   

  .ن من قهر الفاطميينتمكَّو له النَّجاح، وتم الحملة الثالثة

                                                   
  .1/36، ة والمحاسن اليوسفيالنوادر السلطانيةابن شداد، :  ينظر)1(
  .1/37نفسه،:  ينظر)2(
  .1/39نفسه، :  ينظر)3(



 25

 أثر في دفع نور الـدين إلـى   اضطراباتا من قد كان ألحوال مصر الفاطمية وما يتخلله   و

ـ ، في مصر بعدهاالتفكير في ضمها إلى دولته، وبقي أسد الدين      ه لـم يلبـث أن   وتقلّد الوزارة لكنَّ

  .، وعال شأنه في مصر األيوبيينثم تولّى الوزارة بعده صالح الدهـ، 564توفي سنة 

جهـز   أحوال بالد الشَّام، حينئذ       اضطربت ،)1( هـ   569وبعد وفاة نور الدين زنكي سنة       

ـ 570فقصد دمشق سنة    بالد الشَّام،   جيشًا لقصد    الدين األيوبي    صالح وتمكّن بعـدها مـن      ،)2( ه

وكانت مرحلة صالح الدين من أغنى المراحل        ،)3( هـ   578 حلب وضمها إلى أمالكه سنة       دخول

  الكثير وأحرزات على الصليبيين،    التي ساعدت على تقليص حدود الممالك الصليبية، فتوالت الهجم        

  .من االنتصارات

 التـي   ةدح هـ ، دخل الصراع بين صفوف الو       589وبعد وفاة صالح الدين األيوبي سنة          

 ما تفكَّكت بسبب الـصراعات التـي دارت   انعرس و وشرعت األمور تضطرب،   لجأ إلى تحقيقها،  

يار ن قد قسم البالد بين أبنائه في حياته، جـاعالً الـد   وكان صالح الدي   ،)4( بين أبناء البيت األيوبي   

               ينالمصرية لولده الملك العزيز عماد الدين عثمان، ودمشق ألكبر أوالده وهو األفضل نـور الـد 

 وبـالد   ،)5(كبو والشَّ ،كروألخيه العادل الكَ  ،   غازي ، ومملكة حلب للملك الظاهر غياث الدين      علي

                                                   
  . 1/27، الروضتينأبو شامة، : ينظر) 1(
  .1/50، ةادر السلطانية والمحاسن اليوسفيالنوابن شداد، : ينظر) 2(
  .1/51نفسه، : ينظر) 3(
  .170-160/ 1نفسه، : ينظر) 4(
قلعة حصينة فـي أطـراف الـشام قـرب        ،   بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة المفتوحة وآخره كاف         :كبوالشَّ) 5(

  .3/370، معجم البلدانالحموي، ياقوت، : ، ينظرالكرك
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للملك المنصور محمد بـن تقـي         أخرى معها  وأعمال ة الفرات وحما   وبلدان كثيرة قاطع   ،)1(رجعب

اين عمر   الد  لطانبن أخي الس،  وحمص والر ح   بة وغيرها ألسد الد      ين ين بن شيركوه بن ناصر الـد

    بن محمد بن أسد الد والـيمن بمعاقلـه   ،ين أخي أبيه نجم الـدين أيـوب  ين شيركوه الكبير نجم الد 

 آل  وبعـد ذلـك    ،بن أيوب  طغتكين   اإلسالم سيف   ينقبضة السلطان ظهير الد   ومخاليفه جميعه في    

 وصـارت   سيف الـدين  الممالك واجتمعت الكلمة على الملك العادل أبي بكر         هذه  ت  األمر واستقر 

  .)2(المملكة في أوالده 

ام، وكما قـسم صـالح      س بالوقائع الحربية واألحداث الجِ    كانت فترة الملك العادل عامرةً    و

ا      ينالدمها أيضهــ، وكـان لـه      598 العادل في حياته بين أبنائه سـنة          البالد بين أبنائه، فقد قس

 اإلشراف العام        ـ غَ على جميع أنحاء البالد وصار يتنقل في أمالك أوالده، ويعمل على وفاقهم، م ا ير

التي سار على نَياسةَالس جِهها صالح الدين األيوبي.  

ـ 615 العادل أبو بكر بن أيوب سنة        ولما توفي الملك    منهم في المملكـة      كلٌّ تَبثَ" ،  )3( ه

 يجـري  أن العادة تْرج بينهم من االختالف ما   لم يجرِ ف،  اا حسنً  واتفقوا اتفاقً  ،التي أعطاه إياها أبوه   

ت  سـنوا  ، ولم تمضِ  )4("خراآلببين أوالد الملوك بعد آبائهم بل كانوا كالنفس الواحدة كل منهم يثق             

                                                   
)1 (جعرب: عرجعلى الفرات مقابل صفين التي كانت فيها الوقعة بين معاوية وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب                 ب

ـ     يمرضي اهللا عنه وكانت تعرف أوال بدوسر فتملكها رجل من بني نُ            ت يمسر يقال له جعبر ابن مالك فغلب عليها فَ
  .4/390 و 2/141، معجم البلدانالحموي، ياقوت، : ، ينظربه
  .13/6، البداية والنّهاية ابن كثير، :ظرين) 2(
  .10/393، الكامل في التّاريخابن األثير، : ينظر) 3(
  .10/394نفسه، ) 4(
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 مـنهم علـى      واحـد  على هذا االتفاق، حتّى تفاقم الخالف بين اإلخوة وطمعوا في أن يسيطر كلُّ            

  . األخرى كحلب وحماةالمهمةدمشق والمدن 

مية إلى طمـع الفرنجـة فـي        هذه النزاعات التي كانت بين أمراء الدولة اإلسال       وقد أدت   

  .البالد

أم   ل فقد كان    ةا من النَّاحية االجتماعي قـرن  خيلة على المجتمع العربـي فـي ال       لعناصر الد

الس وغلمانٍ  وقيانٍ  من جوارٍ  - ادس الهجري   األكـراد واألتـراك     :ات مختلفـة تـشمل     من جنسي 

ب كثير  رستَبقات في المجتمع، و   ذي ساد مختلف الطّ    تأثير كبير في االنحالل الخلقي الَّ      - والفرنجة

   ة، و من ألفاظهم إلى العربيبمجيء وأثبتـوا ،  يتزايـد ين إلى بالد الشّام، أخذ عدد األكـراد          األيوبي 

ـ         ولَّوشجاعتهم بعد أن تَ    صادر بـشجاعة  ا زمام األمور في البالد، ليس هذا فحسب بل أشـادت الم

  .ين زنكي في حمالته ومعاركههم نور الدياعتمد عل، فكثيرا ما )1(لفرنجالتركمان في قتالهم ل

أزال  حيـث راعـة،   ناعة والز جارة والص  بالتِّ مظهر االهتما   فقد قتصاديةاالالنَّاحية  أما من   

 التِّالقوافلِجار، وعمل على توفير أمنِ      ين المكوس المفروضة على التُّ    نور الد هاةجاريمـن   وحمايت 

أياعتداء، وسار صالح الد ريقعلى هذا الطَّمن بعده  ين األيوبي.  

والي األحداث والكوارث الطبيعية التي أودت بحياة كثير مـن   ه كان لت  نَّأومن الجدير ذكره    

، ة، وانتشار الفقـر والجـوع والمـوت   ة واالجتماعيي األوضاع االقتصادي في ترد أثر كبير الخلق  

                                                   
، أبـو شـامة،   9/73، الكامل في التـاريخ ، ابن األثير،   213،  1/212،  تاريخ أبي يعلي  ابن القالنسي،   : ينظر) 1(

  .1/341، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصالحية
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، والحرائق كحريق بغداد الـذي وقـع سـنة          )1(يولوالسل،  الز األحوال سوءا بحدوث الز    توزاد

  .)2( يرة مواضع كث فيههـ فاحترقت596

أم   ا من النّاحية الفكري ةة والثّقافي م حيث ازدهرت الثّقافـة وازداد االهتمـا        مختلفٌ  فاألمر 

ة والفكريـة    المجالس األدبي  منها : عدة  في ذلك إلى أمور    بالعلوم في شتّى مجاالتها، ويرجع الفضلُ     

مجالس العلم المتمثلة فـي دور       ىباإلضافة إل قد في دور الملوك واألمراء والوزراء،       عالتي كانت تُ  

  .العلم كالمدارس والمساجد وغيرها

   وقد كان لصالح الد ين األيوبي     ومن أعقبه من أسرته تأثير  ـة، ال    في النَّاحيـة الثقَّ     كبيرافي

كُاتريد الباحثة الخوض فيه لكثرة م ت3(  في هذا الموضوعب(.  

بكـل مـا فيـه، وآثـر االبتعـاد عـن            وهكذا عاش ابن الكتَّاني في ذلك العصر وشهده         

كان يعـاني   ، و منهمبوالتّكسم هِحدملى الحكّام واألعيان وقرب إاالضطرابات السياسية، مفضالً التّ  

  .اياطَ والععمدح األعيان لعلّه ينال منهم النِّإلى مكغيره من الخلق من الفقر والحرمان، فلجأ 

                                                   
  .179-1/178، عقد الجمانالعيني، : ينظر) 1(
  .نفسه والصفحة نفسها: ينظر) 2(
،           83-82،  الحركة الفكرية في مصر في العـصرين األيـوبي والمملـوكي األول           عبد اللطيف،    حمزة،: ينظر) 3(

، 27-25،  الفرنـسية األدب المصري من قيام الدولة األيوبية إلى مجيء الحملةو، 174-156 و   154 -149و  
، محمـد زغلـول،     م، وسالّ 22-21،  الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية في مصر والشّام         ،بدوي، أحمد و

  .91-75، األدب في العصر األيوبي
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  .الدراســـة : القسم األول 
   .موضوعات شعر ابن الكَتَّاني: الفصـل األول 

  .ابن الكتَّاني شعرلاخلصائص الفنية : الفصــل الثاني 
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  :الكتَّانيموضوعات شعر ابن  :لاألوالفصل 

v حياملد: لاملبحث األو.  

v الغزل: املبحث الثّاني  

v ّالثاملبحث الث :ات اإلخواني. 

v اخلمرة: ابعاملبحث الر 

v الوصف: املبحث اخلامس. 

v ادساملبحث الس :وقاحلنني والش .  

v عاباملبحث الس :فنون شعريةة ثانوي. 
 
  
  
  

  

  

  

  



 31

  

  

  

 .املديح : املبحث األول

     
  .مدح امللوك واألمراء: احملور األول

 .مدح الوزراء والقضاة والعلماء:    احملور الثاني

 .مدح أعيان آخرين من رجاالت الدولة:   احملور الثالث
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 أغـراض   علـى عة   موز ،بيتًا  وعشرين وثالثةيشتمل شعر ابن الكتاني على ثمانمائة       

  .، وغيرها وشوقحنينو ووصف،، وخمر وغزل، وإخوانيات، مدح، : منعر المختلفةالشّ

ه األغراض ليـست    ، وهذ  ابن الكتّاني  فيهام  ظَتي نَ عر الَّ وعليه فقد تنوعت أغراض الشّ    

،  أخرى ، وأوجز في أغراض   اعر في أغراض  عر، فقد أفاض الشّ   الشّعلى قدم المساواة في هذا      

  . وهكذارها شيوعا في شعره، فاألقّلهذه األغراض بأكثوستعرض الباحثة 

المدح : ل المبحث األو.  

يعين الزنكي و  عر في العصر   المديح من أهم أغراض الشّ     دهذا اللون بغَلَ، فقد   األيوبي 

أن يستأثر المديح بعناية شـعراء  في ة األخرى، وال غرابة    عريعر على سائر الفنون الشّ    من الشّ 

 ومصدر  تكسبه باب   وهولطان واإلمارة،   اعر من الس   الشّ لتقرب سبيل   فالمديح،  هذين العصرين 

  .رزقه

قرب مـن    رغبة في التّ   ؛، وخاضوا فيه  قد اعتاد شعراء ذلك العصر على شعر المديح       و

ا وغيره هنئة بالمناسبات واألعياد  ، أو لغرض التّ   عطاياهمالطين واألمراء والحصول على     الس ،

   .ها تهدف إلى بيان فضل الممدوح ومحاسنه وصفاتهوكلّ

 الذي يرتبط بأحداث العصر، قد قّل فـي         اسيمالح و قليديالتّ شعر المديح بنوعيه     يالحظ أن و

الر بع األو  ل من القرن السادس الهجريوأن ،ّل المدائح كانت في حبب    البالد آنذاك، ولعـلّ امِكَّ جالـس

ة التـي   خـصي ة في تلك الفتـرة، وافتقـاد الشّ       نيت بها األم  هذا يعود إلى الهزائم المتالحقة التي م      في  

 عراء، وتستقطب اهتمامهم، لذا فقد انتعش المدح الحماسي الذي يرتبط بأحـداث العـصر             تستهوي الشّ 

  .) 1( وبيينقليدي في بالط األينكيين، وازدهر بنوعيه الحماسي والتّ الزونما في ظّل

                                                
، رسالة ماجـستير،  ليبيةامي زمن الحروب الصعر الشَّقصيدة المدح في الشّ    الحولي، أسماء عودة،  : ينظر )1(

  . 53م، 2004جامعة مؤتة، األردن، 
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   ح   عر وفنونه، ولعلّ  ى مجاالت الشّ   شتّ لقد طرق ابن الكتّانيدالماألغراض الّتـي    أكثر 

ويأتي في المرتبة األولـى      ، أصيالً في شعره   ضاالمديح غر   شعر دع، حيث ي  طرقها وبرع فيها  

 حكّام البالد ووزرائها وقضاتها     مدح من شعره في      كثيرا نَظَم حيث  كبير، له منه نصيب  وه،  من

 وسـبع   ، وعـشرين قـصيدة    ض من شـعره سـبعا     ر هذا الغَ   حظُّ بلغقد  ووعلمائها وأعيانها،   

  .قضاةالوزراء والالهم من م وأمراء، وفي ع جلُّها في األيوبيين ملوكًامقطوعات

شعراء عصره في مدح العظماء من الملوك واألمـراء والـوزراء           ي  ابن الكَتَّان شارك  

ين عثمـان   الملك العزيز عماد الد   : والقضاة المعاصرين له، وكان من هؤالء الملوك واألمراء       

ين محمود بـن محمـد، والملـك    الح ناصر الد، والملك الصابن السلطان صالح الدين األيوبي    

  واألميـر  ،  غازي بـن صـالح الـدين   اهر والملك الظّمد،ين سكمان بن مح المسعود قطب الد

ين عبد اهللا بن علي بـن شـكر،         صفي الد   كالوزير :مرهف بن أسامة بن منقذ، يليهم الوزراء      

  ين  والوزير ضياء الد     ة،أحمد بن القاسم بن شيخ السثم القضاة أمثال   المي :  ين قاضـي   شمس الد 

  .)دارا(

 س جملـة واحـدة؛  رد ال ينبغي أن ياني ابن الكتَّ   شعر المدح عند   ن ذكره أ  ومن الجدير 

تتكون  قصيدة وأساليبها  كّلمعاني   ألن  على المناسبة التي قيلت فيهـا، والحالـة النّ          بناء  ة فـسي

ها مجرد   على أنّ  – منذ الوهلة األولى     –ظر إلى قصيدة المديح     ال ينبغي النَّ  " الحق أنه   ف اعر،للشّ

 رغبة في حلـولهم     ، أو  استجداء لعطائه  –عراء  دها الشّ  طالما رد  –ع على الممدوح    لَخْصفات تُ 

وتر  صريح، مداره التّ    تعبير عن موقف إنساني    – في الغالب    –، بقدر ما هي     منزلة أسمى لديه  

، وتحـدي بواعـث     راع من أجل العيش والبقـاء     يجة الص ، نت اعرة للشّ فسياجم في الحياة النّ   النّ

  .)1( " الهالك والموت

                                                
 .16، قصيدة المديح في األندلس،  نجا، أشرف محمود)1(
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 من حيث فـرادة المناسـبة   حت الباحثة إلى دراسة قصيدة المدح عند ابن الكتّاني   وقد ن 

طة بالموقف الذي قيلـت فيـه   التي ُألقيت فيها، بما يسلط الضوء على المشاعر اإلنسانية المرتب      

ومن جهة أخرى لَجَأت الباحثة إلى بناء تصور شامل حول أدوات الشّاعر بشكل عام              من جهة،   

 المفـردات، والـصور الـشّعرية، واالسـتعارات والجنـاس      : القصيدة، مـن حيـث   في بناء 

  . لخإ...باقوالطّ

 يكاد ال يحيد عـن المـنهج      بعة، فهو   سوم المتّ الرمن   في مدائحه    اني ابن الكتّ  وقد أكثر 

ل ة، يتغـز دمة غزلييدته بمقّ  قص يستهلُّ فهوعري خالل القرون الماضية،     قليد الشّ الذي رسمه التّ  

 بالعالقة بينهما، أو بطبيعـة      ااعر للممدوح، ورهنً  ه الشّ نّك بما ي  يها بامرأة تكون صورتها رهنًا    ف

  .ة وسيأتي توضيح ذلك فيما بعدقية والخَلْيقممدوح وصفاته الخُلُال

 شكّلت بعض األحيان    ففي،  حسب مناسبتها ول والقصر الغزلية بين الطّ  ماته   مقد وتفاوتت

المقد اعر بعدها إلى المدح في مجموعـة مـن         ص الشّ تخلّثر من نصف القصيدة،     ة أك مة الغزلي

 ا ل  األبيات، واضعما أنموذج  فات التي يسبغها على الممـدوح يمكـن   ثله األعلى، يحوي من الص

 واستخدام المفردات غير المقعرة     عليل،سويغ والتّ اعر في التّ  قبولها وتصديقها، فتظهر مهارة الشّ    

ـ  فات المدعمة بالص  قبول هذه الص  من  امع  لسن ا كّم كي ي  وال المتكلّف صنعها،   ، شبيهاتور والتّ

  .وفي أحيان أخرى جاءت مقدماته الغزلية قليلة األبيات

يزة في أحـدهم دون   وآخر من خالل بروز صفة أو صفات مم   كلضح الفرق بين م   ويتّ

  اآلخر، كما أن       من ذكرها، أو إ: لها هناك اختالفات ال بدمد ن  ح المك يحوي صفات ال يحويها     ل

 مع كلّ  به، وكذلك الحال     فات التي ال تليق إالّ     ببعض الص  القاضي دد يتفر قمدح الوزير، كذلك    

 القـضاة   أن-في بعـض القـصائد   -، فقد نجد ا أو عاما مطلقًااس، وليس هذا حكم   فئة من النّ  
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بقيمة العطايا   قد يرتبط    باحثة أن ذلك  فاقوا الملوك واألمراء في صفاتهم، وترى ال      والوزراء قد   

  .، أوعظيم صنع الممدوحبودرجة التّقرأ، من الممدوح المتوقّعة

 ملـوك  :بني أيـوب مـن    من   عياناألمشاهير و الوالعظماء   مدح   وستعرض الباحثة  

 وهكـذا ضـمن المحـاور       ، الذي يليه   في شعره، ثم   وأمراء ووزراء وقضاة بأكثرها شيوعا    

  :اآلتية

 :مدح الملوك واألمراء: ل األوالمحور

 العربيـة، وأول مـا      المـدائح استوعب ابن الكتّاني في مدائحه المثُل التي تقوم عليها          

 أمرائها، وتكاد تتمثل فيها جميعـا      تلك التي قيلت في ملوك البالد و       ،يعرض له من هذه المدائح    

لم تختلف صفات ممدوحه عنها      و ،في أنفسهم وأخالقهم   اعرالمثل والقيم نفسها، فقد مدحهم الشّ     

  . لخإ...ب طيومن أصلٍكريم، و جواد، عاصريه أو سابقيه، فالممدوح دائمافي شعر م

ه رغبة  ت، بل خالط   له ه إعجابا بالممدوح وتقديرا   والمدح في شعر ابن الكتاني لم يكن كلّ       

  .اعر في نيل األعطياتالشّ

ناصر الدين محمود بن    الح   الملك الص  :ومن الملوك الذين أكثر ابن الكتَّاني من مدحهم       

ـ    قصائد، والملك المسعود الذي مدحه بأربع قصائد، و        يبثمانالذي مدحه   محمد   اهر الملـك الظّ

  .المتوقعة منهمودرجة التّقرب  بقصيدتين، وربما يعود ذلك إلى قيمة العطايا الذي مدحه

 الباحثـة   ون، فـإن  البناء والمـضم  اعر من حيث    يدة المدح عند الشّ   وللوقوف عند قص  

هذه النماذج قصيدته البائية التـي      فمن  ،  سبقح ما    منها ما يوض   وتختارماذج   بعض النّ  ستدرس

  )مجزوء الرمل                         ( ]1[ :مدح فيها الملك الصالح محمود بن محمد ومطلعها

ــالزوراء زاد    بِـــي  عـــج  بِـالزوراء  صــاحِ ــي بِــــ   )1(عجبِــــ
                                                

  .256 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
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 الشّاعر قصيدته بالوقوف على األطالل سيرا منه على نهج القصائد العربية            استهّلفقد  

القديمة، متغنيا بذكر أطالل األحبة، فهو ال يملك أن يمنع نفسه من الوقوف عليها، وبثّهـا مـا                  

 مدينة  يختلج في صدره من حنين إلى أهلها وتساؤل عنهم، فنراه يقف صائحا نائحا على أبواب              

الزوراء، متأمالً متعجبا سائالً الدار عن الغيد الحسان، معاتبا أولئـك الـذين يلومونـه علـى                 

  )مجزوء الرمل                                                               (]1[:الوقوف عليها، فيقول

ـــألِ ــدار واسـ ــنِ الـ ـــ عـ ــد    الغيـ ــلَّ ـــ ــدار لَعــ   تُنْبِــــي الــ
ــا وِإذَا ــن مـــ ــرب عـــ   بِـــي فَـــسر نواحيهـــا مـــن    ســـ
أتْ أور نُــــــكيبِي عــــــحلَــــى    صفَع ــــحص اِلــــكبِــــي ح  

ــــدع ــــنتْــــبٍ عــــي عنعدِلي    وــاذ ــن عـ ــرِذ مـ ــبِ كْـ   )1(عتْـ
  

 الشّاعر من ذلك إلى تصوير المحبوب الذي تعلَّق به من رحبـة مالـك بـن                 وتخلّص

طوق، متغنيا بجماله وحسنه، مستطردا مفصالً في مظاهر الحـسن والجمـال، إذ هـو فـاتر           

العينين، وصاحب ثغر لؤلؤي، وريقه عذب بارد يفوق طعمه طعم العسل، ومياس يهتَّـز فـي                

  )مجزوء الرمل                                                (]1[:فيقول: ته ويتثنى كغصن البانمشْي

ــي ــتُ  إنَّنـــ ــا علِّقْـــ   رحبِــــي ماِلــــك بنــــي مــــن    ظَبيـــ
رـ  فَــــات ــــصنِ ال ينَــــييالع    وـــــب ــــشَّاقِللْعبِي وــــصي  

ــِؤي ــرِ إالَّ لُْؤلُــــــ ــه    الثَّغْــــــ ــلِ َأنَّـــ ــسبِي ِللْعقْـــ   يـــ
ــسا ــز  ماِئـــ ــا يهتََـــ   غَيــــرِ شُــــربِ مــــن شَــــغبا    تيهـــ
ــى ــَل  يتَثَنَّـــ ــصنٍ مثْـــ ــن    غُـــ ــصونِ مـ ــبِ غُـ ــانِ رطْـ   )2(البـ

ية قصيدته لم يأت عفوا، إنَّـه تحفيـز واسـتنزال    هذا الجو الّذي ينشره الشَّاعر في بدا   

للملك الصالح كي يصغي إليه، وقد أسهب ابن الكتّاني في هذا النَّسيب مفرغًا فيه مشاعره، إال                 
                                                

  .256 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .257-256، نفسه )2(
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أنّه لم يلبث أن يتحول عنه بالتَّلميح وكتم عواطفه، فتنفجر نفسه بالحنين الصريح إلـى بغـداد                 

  )مجزوء الرمل                                                            (        ]1[ :وأهلها، فيقول

ــا ــي  يـ ــزوراء بنـ ــلٌّ الـ ــارِي    كُـ ــنْكُم جـــ ــي مـــ   وتربِـــ
ــروا ــداد  خَبــ ـــ ِإن بغْــ ــداد      أخْــ ــن بغْـ ـــرتُ عـ ــي خَـ   كُتْبِـ
ــي ــتُ  إنَّنـ ــذْ غبـ ــاعنْ مـ ــضبِ     هـ ــات وقَـــ ــين جنَّـــ   بـــ
ــي ــوعِ  فـ ــك ربـ ــصا الملـ   )1(ِلــــحِ ِلــــي َأبقَــــاه ربــــي    الـ

فانتقل الشَّاعر إلى مدح الملك الصالح، مخاطبا أهل الزوراء، طالبا منهم أن يخَبـروا               

      الس ا أنحوضبب في تقصيره في إرسال رسائله، وكتبه إليها، وغيابـه          بغداد عن شوقه إليها، م

عنها، وعن حدائقها الغنّاء، هو العيش في ربوع الملك الصالح، خاتما القـصيدة بالـدعاء لـه                

فاستخدم الشّاعر شوقه إلى بغداد وسيلة لمدح الملك الصالح، ليبين أنّـه فـضل               طول العمر، ب

أنّه كلما حن إلى موطنه وجد ما يـشْغله عـن ذلـك    العيش في ظله على العيش في موطنه، و       

  .يحد من حنينه إلى موطنهوالموطن، وذلك يشكل تحفيزا للملك كي يزيد من عطائه له، 

 أن يجعلهـا    ،في تصويره للديار ووقوفه عليها وانتقاله لوصف بغداد       فيحاول الشّاعر    

ك الصالح عوضتْه عن الحنين إلـى بغـداد،         كالجنّة أمام الملك الصالح، وكأن اإلقامة مع المل       

  .وهذا مدح بحد ذاته

ان بن محمـد بـن      مكْ الملك المسعود س   في مدح  نظمهاتي  ماذج قصيدته الّ  هذه النّ ومن  

  )المتقارب(                                                                     ]88[: داود، ومطلعها

 ــم ــتُ َأسـ ــذَّابلتَعلَّقْـ ــلِ     ر كَالـ ــن بابِـ ــشَّماِئلِ مـ ــيحِ الـ   ملـ
       ـهِلين ـنعصِ ملَى الـدع يسمــلِ     ي النَّاح رِهــص ــى خَ ــشَى عل    )2(فََأخْ

  

                                                
  .257 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .330، نفسه )2(
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 على هذا النسق في أبياته إلـى أن يبلـغ           ويمضى،  قصيدته بالغزل ابن الكتَّاني   يستهلَّ  

ى بجمال الحبيب وحـسنه،     تغنَّي، حيث   الًزِ غَ ا رقيقً ويبدو الشَّاعر في قصيدته   ابع عشر،   ه الر بيت

 ويطيل الوقوف عند ذلك، مستخرجلينتقـل   بعد ذلكخلصيحسن التّثم ا طريفة، ا معاني وصور 

  )المتقارب(                                                                     ]88[:إلى المديح قائالً

ط ــر ــك ذكْ ــاعِفَــدع عنْ لِ        النُّفُــوسِمـــادالع ــك ــد ِإلَـــى الملـ   وعـ
   اجِــدم ــنع ــكمزالَ تَــثْنِ عــلِ     و ــارِضِ الهاطــ ــُل ِللْعــ    )1(يبخِّــ

ـ منظومـة اعر فيها إلى ت الشّالتفَثم جاء مدحه للملك المسعود في خمسة أبيات        الق م، ي

 على صفات    مركزا ،زه عن غيره من الملوك    ها تمي فات ما يرى أنّ   خلع على ممدوحه من الص    ف

بها قائـد عـسكري،      يحظى   يصطفي له أرفع المزايا التي يمكن أن      إذ نراه   جاعة،  الكرم والشَّ 

كـم،  ة ومثاليـة الح   يقف والفضائل الخُلُ  ي للحاكم الذي تفاعلت في نفسه بطولة الس       نموذجاأفيعده  

المتقارب(                 ]88[: قولإذ يق لكل سائل، وبشجاعته الفائقة، حيث أشاد بعطائه الغَد(  

 ــه يدــي ي ــا ف م ــاس ــَأَل النَّ اِئلِ     ِإذَا ســس ــن الـ ــحا مـ ــرى ذَاك شُـ   يـ
ع ــك ــذَْل وجهِ ى بــر َؤايــس ــد ال   لِ أكْثَـــر مـــن ذَِلـــك النَّاِئـــلِ       نْ

  ولَــــو َأنَّهــــا عــــدد الوابِــــلِ    ويحتَقــر اُألســد يــوم النِّــزالِ   
  لِتَهِــــفُّ بِكُــــلِّ فَتًــــى باســــ    ويقْتَلـــع الخَيـــَل مـــسرودةً   

ــيض ــم البِ ــد علَّ ــالَ لَقَ ــرب الطُّ ــلِ     ض اهــي الج ف ــن ــا الطَّع ــمر القَنَ س2(و(   
اعر قصيدته بالمبالغة في مدح الملك المسعود الـذي يـستعين بـه علـى               ويختتم الشَّ 

إذ ا، ائبات ال يخذلـه أبـد  في النَّ له  هر، ويعده نصيرا  دائد ونوائب الد  ب على الشَّ  ائبات، ويتغلَّ النَّ

     ]88[ :يقول
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  )المتقارب(
   لَــى النَّاِئبِــاتيُل عتَطنَــس بِــه  

        
ــاذلِ     )1(وَأيـــن النَّـــصير مـــن الخَـ

    

كل صـر الـشَّ    أن الـشَّاعر تـصرف بعنا      -ابقتينالقصيدتين الس من   - تالحظ الباحثة 

 على نحوٍ جعـل  ، وبثَّ فيها روح تجربتهنحوٍ خاصٍ بهرتَّبها على   فقد  ،   المدح قليدي لقصيدة التَّ

  .، تنسجم في جو كلي واحد وخاتمتهاوالمدح من خاللهابمطلعها ، كُلَّ قصيدة منهما

 ،راب ارتجـاالً  الح علـى الـشَّ    ماذج قصيدته التي يمدح فيها الملك الـص       ومن هذه النَّ  

  )المنسرح(                                                                                 ]15[:ومطلعها

  

تهلّها بالحديث عـن الخمـرة واصـفًا         اس ،ءت القصيدة في اثنين وعشرين بيتًا     فقد جا 

عرض ي أبيات، ثم    تسعةالمدح في    إلى    بعدها صه في ستة أبيات، يتخلَّ     بمحبوبت  متغزالً ،مجلسها

  .ختم قصيدته ببيتين يدعو فيهما للممدوحيتحدث عن نفسه في أربعة أبيات، ويحاله و

 تبـدو راب الذي تدور فيه كاسات الخمرة، مع قينة جميلة           يتحدث عن مجلس الشّ    فابن الكتَّاني 

ـ       ي ش العظيم، الذي  كالجيعبثت بكاسات الخمرة    ما  إذا   يتغـزل   مسير وأصوات العسكر تمأل المكان، ثُ

إذا  - خـصرها ورائحته كالمسك والعنبر،    و وريقها عذب    ،، فأسنانها بيضاء كاللؤلؤ   بتلك القينة اعر  الشَّ

  )المنسرح(                  ]15[ : يقول،يف كالسةٌحاد -ترظَإذا ما نَ -لحاظُها ، وجميٌل -التَفَتَتْما 

                                                
  .332، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .266، نفسه) 2(

ــاك     رصــــعتْ جوانبــــه ومجلــــسٍ لْيــا ع ي ــر نَا نَاصــد ــا ال ب2(ذَه(  

ــدو ــاتُهتَ كَاس ـ  ر ــ ــد ال ــد عقَ ــمزج    وقَ ــدر  ـ ــن ال ــا م لَهوــا ح ببح   
 ةــو ــة حلْـ ــع قَينَـ ــتْ مـ ــا    ِإذا عبِثَـ ــالً  َأكُفُّهـ ــتَ جحفَـ ــا خلْـ    لَجِبـ

ـــنع مـــستَب بِـــه كًا    لُْؤلُـــٍؤ كَـــَأنــس ــا مـ ــرا فَتيقًـ ــا وعنْبـ    وكبـ
ــشَّ ــروقُ ِللـ ــِإذَاربِ رِييـ ــا فـ ــا     قُهـ ــم مزج ــْأس ــ رِيالكَ ا اقُهــذُب ع  
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ا بأصله ونسبه   ، مشيد تسعة أبيات الح في   اعر بعدها إلى مدح الملك الص     ص الشّ تخلّيم  ث

 ال مثيل لهما، كما أشاد بكرمه وعطائه الذي فاق كرم وسماحة حـاتم          نيداِلوالكريمين فهو من    

  )المنسرح(                                                                         ]15[ :ائي، فيقولالطّ

ا متواصلة في    مفتوحة دائم  وهي ،قبِطْن تُ  وكرمه تخجل يداه أ    من كثرة جود الممدوح   فَ

بما له من صفات تفرد بها في الجود          الشاعرِ  إعجاب  الممدوح ، فقد نال  ل أو منَّة  لَ بال م  عطائها

 ما   فغيره من الملوك قد يسترد     ،الحال يجود أحد من الملوك بما يجود به الملك الص         و ،والعطاء

 أعطى، لكن  وعطائه ال يبرح مكانه،      في   الح ثابتٌ  الملك الص ا  ال يقلُّ  ، مستمر جوده باقإذ ،  أبد

  )المنسرح(                                                                                 ]15[ :يقول

  

مس والقمـر   الح من مدح حين يجعـل الـشَّ       اعر فيما يطلقه على الملك الص     ويبالغ الشّ 

  وحين تُا إذا ما حلَّ أو ركب، يسجدان له طوعجوم من النَّحطّتَسه يبوحـين يـسود العـالم    هت ،

 كـريم ونـسب     من أصـلٍ  ، فهو   بهس في نَ  قَلْخَل فممدوحه فاق ا    بخُلُقه وجوده وعطائه،   متباهيا

  )المنسرح(                                                                          ]15[ :يقولأصيل، 

                                                
  .266، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . لصفحة نفسهانفسه وا) 2(
  .نفسه والصفحة نفسها )3(

 ِإنــةٌ و ــتْ ظَبيـ ــرتْ ِإن لَفَتَـ ــك    نَظَـ نِ  ِإلَيــو ــن الجفُ ــلَّتْ م ــا س 1(ظُب(  

ـ    ماِلـك يـسو    تُجلَى علَى     مـــةً وَأبـــا  كَرِيُأمـــا ــــعالَمِ    د علَـى الــ
  ــدى ــاتمٍ نَ ح ــن م حــم ا أســد يو     ــاه ــسحبا وراحتَــ ــُل الــ    )2(تُبخِّــ

 ــة ــالَ منَّـ ــي بِـ ــلٍ  يعطـ   طَلَبــــا مَؤمــــٌل إذَا انْتَحــــاه    والَ ملَـ
ــودتَ ــو  جـ ــا الَ يجـ ــكمـ ــره    ده ملـ ــستَرِد وغَيـ ــا يـ ــا مـ    وهبـ

نَاِئلَـــــهو ـــــهامإنْع جتَـــــر    ـــيـــذَلٍ فج ِإن فَـــرالما وب3(غَـــض(   

 سشَم دجـ     تَس    ركبـــا ِإن طَوعـــا والبـــدر اِلحصـــ    صـالضحى ِإذَا جلَس الـ
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  ]15[:إذ يقول ء،بشعره بهدف حثّ الملك على زيادة العطابعد ذلك يفخر اعر ثم نجد الشّ

  )المنسرح( 

  

  )المنسرح(                             ]15[:يقولف، بالدعاء للملكثم يختتم الشاعر قصيدته        

  

ة يرفعهـا إلـى ممدوحـه        شكل رسالة شعري   أحيانًا  ابن الكتَّاني  عرخذ المدح في ش   ويتّ

ـ     ين ضيعةً اه الملك المؤيد نظام الد    إياها مطالبه، فعندما أعط   ا  مضمنً ، حـسده   ا وكتبها لـه ملكً

  )المتقارب(                  ]40[ :يقول في مقطوعة لهإذ جماعة عليها وحملُوه على أخذها منه، 

ــتَ ــوك بِنُعجعلْ ــن الملُ ــا اب ي ــاك َأ    ميــاد عدــس الح ــق ــن طَرِي ــي م    ِل
 ــد ــسدوني وقَـ ــفَ والَ يحـ ــد                   وكَيـ ــُأم البلَـ ــي بِـ ــتَ علَـ   منَنْـ

ــي يمو    َأرى كُلَّمـــا زِدتَنـــي رِفْعـــةً   ف نــو ــد تُ مٍ كَمــو ــلِّ ي    كُ
   اعبــس ــالَك ال ــفْ بِع ــم َأخَ ــد      ِإذَا لَ ــن نَقَ م ــي ــك ِل ــافُ ومثْلُ   )4(َأخَ

                                                
  . 267، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .نفسه والصفحة نفسها) 2(
  .نفسه والصفحة نفسها )3(
  .293نفسه،  )4(

ــوم ــستَحطُّ النُّجــ ــه وتَــ   شُـــهبا ضـــم ســـبعةً مـــن فَلَـــك    هيبتُــ
ــاهى ــادهماأل ِإذَا تَبــ ــام ســ ــقِّ    نَــ حو رــو ص ــن ى مرــو ــسبا ال   )1(نَ

ــتُ فيــ  نَظَمــا   ك ــا ملكً ي حيــد ا    المراهــو ــا نَظَ جـ ــشَلَبامـ ــتُ مخْـ    مـ
رــع ــلِّ ش ــذْ  فَخَ ــك وخُ ــاعِ عنْ عالر    رــع ــى  ش ــد فَتً ــورىقَ ــاقَ ال ــا فَ بَأد   
ِإن ــد ــه غَ تَزِيـ ــداةُ بِـ ــت الحـ ــا ودارت    نَّـ ــْأس بينَنَــ ــا الكَــ   طَربــ
ــد ــالَ تَح ــانِ فَ مــي الز ــلٍف جر ــن ــى     ع ــك علَـ ــه معاِليـ ــا حقُّـ    وجبـ

ــي  ف يكــس ـ  ينْ ــ ــابِرِ بال ــد    أرُؤسِ المنَ حِم  ــع ــاء جمي ــن ثَنَ ــا م 2(خَطَب(  

ـ         جهد علَى ا ــطَعتَ    غَلْبِ مـن تُعانـد مـا اسـ ــِإن ـ ــا   فَ غَلَب ــن ا ِلمنْيــد    ال
ــقَ واب   ــة نَيلَهب ــي رِ فهــد ــع ال ــا    م ــاقَ م ــب شَ ا صبــص ــه فَ بِيب3(ا ح(  
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اعره الشّ ينو   بابقة   في األبيات السأن ع طي  اد يقفـون فـي        ة الملك المؤيد جعلت الحـس

ه يعات، وأنّ د بأحسن الض   يحسدونه وقد أنعم عليه الملك المؤي      اعر كيف ال   الشّ ويتساءلطريقه،  

هـم   كل يوم، وازداد معهم هماده موتًاداد أعداؤه وحسزاد  من الملك المؤيقربا ومكانةكلما زاد  

  )المتقارب(          ]40[: يقول، إذ  بطول العمردللملك المؤي اعرثم يدعو الشّ ،همهم وكمدوحزنُ

كــر ــانِ فَعمــ ــر الزمــ ــد     اُهللا عمــ ــنْهم َأحــ ــر اُهللا مــ   )1(والَ عمــ
  

 مرهف بن أسـامة  األمير مدح في، ما قاله  لألمراءماذج على مدح ابن الكتَّانيومن النّ 

الغـرض  ا إلى    تقليدية في سبعة أبيات، تخلّص منه      ةمة غزلي استهلَّ قصيدته بمقد  فقد  بن منقذ،   ا

األميـر  فيخاطب الـشّاعر    بن أسامة بن منقذ،     القصيدة أال وهو مدح األمير مرهف       األساسي ل 

  والتّأخير يستحق التّوقّف، فـرد عليـه       ، وهذا التّقديم  إليك عنّي : وربما قصد ) عنّي إليك (: قائالً

  )المنسرح(                                    ]33[:ه، يقولتاحالعطاء من رطالبا  مستجديا الشّاعر

  ــن م نــس َأح انــو واُألقْح رــو ــا النَّ ــا      مي يثَغْــرِكدــيي ســنَدــا سيو   
ــاَل ــتُ : فَقَ ــك، قُلْ ــي ِإلَي ــسى: عنِّ ع    دـــضـــةُ العاحر نْـــكـــي منح2(تُرِي(  

  

  

، نقـذ  بني م  به الكريمين، فهو فخر   سنَ و لحديث عن أصل الممدوح   إلى ا  الشَّاعر   قلوينت

هر بفضله وجوده وكرمـه، وقـد       من نسب كريم وأصل رفيع، ساد الد      وسب والمنشأ   عظيم النَّ 

شملت أخالقه وحكّلتْو المنسرح( ]33[:اآلتية في األبيات ا فضيلة ومكرمة، وقد ظهر ذلك جلي(  

ــ ـ فَخْ ــ ــي ال ف ــد وبِالج ــذ نْقــي م نب ر      ــد ــارةُ الولَـ ــي طَهـ ــعالَمِ تُنْبِـ   ــ
   هتادــي س ــن رِ مهــد ــي ال نب ــاد س        ــدجي لَــم ــودجــي الوف ثْلُــهفَم  

   ــة مكْرــلَّ م ــضلِ كَ ــن الفَ ى مــو ح     ــد ــاِئسِ الزبـ ــن نَفَـ ــة مـ   )3(بديعـ
                                                

  .293 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .287، نفسه) 2(
  . نفسه والصفحة نفسها)3(
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باع التي غلبت عليه، مما يضفي علـى        ثم ختم القصيدة بما يتحلى به الممدوح من الطّ        

  )المنسرح(      ]33[ :يقولإذ كيمة،  الشَّقوي، و شجاع صارمنى جماالً ورونقًا، فالممدوحالمع

ــا    لَـــه يـــراع وصـــارِم طُبِعـــا    مالَهك  ــر ح ــن مــا و رِض ــن م 1(د(  
  

ارم خطلبا بمـصر   فيها الصمدح لألمراء قصيدته التي   ومن النماذج على مدح الشَّاعر    

 بعطائـه  وقد أشـاد  خلُص منها إلى مدحه،  في أربعة عشر بيتًا،فجعل الشّاعر مقدمتها الغزلية   

  )مجزوء الرمل(  ]8[ :فيقول الخير والعطاء نقيب للعالم وقائد عليهم،وجوده، واصفًا إياه بأنَّه في

ــارِم لِ   ــا صـ ــتَ يـ ــاَأنْـ   لَــــمِ فــــي الخَيــــرِ نَقيــــب    لعـ
 ــر ــذْ ص ــاسِ م ــه النَّ جــنْتَ و ص    وبتَـــــــص اكوـــــــدتَ بِج  
ــصالً  ــتَ فَــ ــا فُهــ   قَـــــام بالفَـــــصلِ خَطيـــــب    وِإذَا مــ

ــسنِ   الح ــب ــا غَرِي ــا ي ج ــد   )2(ءك ِللرفْـــــــد غَرِيـــــــب     قَ
  

  

 ذي ينشره الشّ   الّ هذا الجو     ا اعر في بداية قصيدته لم يأتعفو ،     ارم  إنه اسـتنزال للـص

 يضع  اعر في مدحه، ويحاول في تصويره أن       سمعه، ثم يستمر الشّ    خطلبا كي يصغي إليه بكلّ    

 نقيب للعالم   فهو،   أشاد بعطائه وكرمه   ، فقد ارمالصاألمير   شيء جميل يمكن أن يسبغه على        كّل

 الكثير مـن   استعارالشَّاعرمن المالحظ أن  و اس بالعدل، ين النّ ، وخطيب بارع يفصل ب    هموقائد

ـ ، وجـدواك، والر   نقيـب (بـ  المتمثلة  ، و  وكرمه ة عطاء الممدوح  شدالكلمات الدالّة على     د، ف

  .)وعسيب

د اسمه فـي اآلفـاق   يتردلهر، لبقاء طول الد للممدوح باداعيااعر قصيدته ثم يختتم الشَّ 

8[:، يقول كذكرى جبل عسيببقى طيلة األعوامبل يمحى ذكره فال تنساه األذهان وال ي[  
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  )مجزوء الرمل(

ــا عـ رِ مهــد ــر ال مقَ عــاب ـــفَ ــ    م    الـــدنْيا عـــسيب ر فـــيمـ
 ــن ــا  مـ ــوام يـ ــمِ اَألعـ ــدره صــــ     وصـ ــبدر رحصــ    )1(يــ

  )الطويل(                              :امرئ القيس الّذي يقول فيهوهنا محاكاة لبيت 

ــوب ــوب تَنُـ ــا ِإن الخُطـ ــسيب      َأجارتَنَـ ع ــام ــا َأقَ م ــيم ِقــي م   )2(وِإنِّ
      في قصيدة تقع في    ين غازي بن مودود بن زنكي       كما مدح ابن الكتَّاني األمير سيف الد

ـ وصف الخمرة ومجلسها وساقيها في سبعة أبيات، وق فيها إلى يتطر، انية عشر بيتًا ثم تخلّص ي

  )الكامل(                                             ]29 [:، قالأحد عشر بيتًافي إلى المدح بعدها 

ـ     شَــرِب الغَبــوقَ وظَــلَّ مــصطَبِحا      ن لَحظَاتــه وصــحا فَــسكرتُ مـ
   هــد ــي يـ ــأس فـ ــه والكَـ   بــدر الــدجى تَــسقيه شَــمس ضــحى                        فَكََأنَّـ

 بــه ــا شُـ ــي جنَباتهـ ــنْقَض فـ   حتَّـــى ظَنَنْـــتُ ســـماءنَا القَـــدحا    تَـ
  )3(نَفَحاتُهــــا فَيهِينُهــــا فَرحــــا     هويـــــديرها فَلَـــــك تُرنِّحـــــ

التـي   بيعـة الجميلـة   من عناصر الطّ السابقةاعر ألفاظه في القصيدة وقد استوحى الشَّ  

دجـى،  وشـمس،  وبدر، (: اآلتيةاأللفاظ لت في    تمثّ ،ة جميلة  وموسيقا شعري   أسلوبا قويا  هامنحت

  ).فلكوماء، سوب، هشُو، وضحى

  ]29[ : بقولهواصفًا إياهرة يحسن التخلّص إلى مدح الممدوح وبعد حديثه عن الخم

  )الكامل( 

  ــك ــى ملـ ــتْ ِإلَـ ــى ِإذَا بلَغَـ ــا    حتَّـ ــا  م حم ــان مــا الز م ــب   زاَل يكْتُ
ــتْ  ــا طَلَعـ ــالَ واهللا مـ ــتْ فَـ   )4(ِإالَّ وقَــد خَــسر الَّــذي ربِحــا       غَربـ
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  على األعداء  يصبر،  حدينذو   سيف   فات، فهو على الممدوح أجمل الص   الشَّاعرثم يخلع   

د بكرمـه وعطائـه،     يـشي ثـم    ويصفح عمن أساء،   ،المصائبعند حدوث   ، ويتحمل   في الشدة 

 والبيان بلفظـة    والبالغة وعن الفصاحة ) اليد(ة   عن العطاء والكرم بلفظ    معبراوفصاحة لسانه،   

  )الكامل(                                                                            ]29[ :يقولف، )الفم(

   بــو ــدانِ ِإن نُـ ــه حـ ــك لَـ ــفَحا      ملـ ــا ِإذَا ص رِض ــفْح صثَتْ وــد ح  
ـــهفَم ـــنمو هـــدي ـــنم ـــكيغْنا      يــطَلَح ــه اصـ ــسانُه  وبيانُـ   )1(فَلـ

  

ه إلى حد يجعله يصوغ فيه المدح       برِطْتي تُ  في إيراد صفات الممدوح الّ      الشَّاعر ويستمر

ـ عأن صـفات الممـدوح تُ  ر رقَاعر حين ي  الكثيرة من كلِّ قافية في الشّعر، ويبالغ الشّ        ز رواة جِ

اعر لـصفات الممـدوح    فيه، وبعد معاينـة الـشّ  النَّظم البلغاء والفصحاء عن   سرِخْالشّعر، وتُ 

ـ فشعر ابن الكَتّاني سار في اآلفاق، واشتهر        ،   حسنًا احيمل شيًئا   مثَّلت له تشعرا  وصناعتها   ى حت

ـ   كـلِّ  مها فَ قبلة دائمة ي   باقي  الممدوح  يفرح، وصفات   يسمع والحزين   األصم جعل م ن نْ يظهـا  م

  )الكامل(                                                                        ]29[ :ويتغنّى بها، يقول

  فَـــصفَاتُ ســـيف الـــدينِ يطْرِبنَـــا
                         

  ِإيرادهــــا فَنَــــصوغُها مــــدحا  
ــ     قَافيــــة مهذَّبــــةمــــن كُــــلِّ   ِيا يتُعحــص ــرِس الفُ ــرواةَ وتُخْ    ال

ــدتُها حمــــًأ    ــا فَوجــ ــا    عاينْتُهــ ــتْ ملَحــ ــنَعتُها فَتَمثَّلَــ   وصــ

ــمعتْ    س اعِ ِإنــم ــى اَألس ــو علَ    وعـــن مهجاتنَـــا تَرحـــاصـــمما    تَجلُ
ــا  ــدةً يقَبلُهـــ ــى مَؤبـــ ــدحا     تَبقَـــ ــا ص هظَامبِن  ــن ــلِّ م ــم كُ   )2(فَ

  

ابقة تأثر الشّاعر بالمتنبي حينما افتخر بـشعره        البيت الرابع من األبيات الس    يظهر في   و

                                                                                    :قائالً
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  )البسيط(        

  )1(وَأســمعتْ كَلمــاتي مــن بِــه صــمم    َأنَــا الَّــذي نَظَــر األعمــى ِإلــى َأدبِــي 
  

مه وجـوده    وواجب، وكر   محبتّه فرض   الممدوح بأن  اعر قصيدته مخاطبا  ثم يختم الشَّ  

ـ وله، حتى يستمر عطاؤه وكرمـه       عمة وبقاء الد   له بدوام النِّ   للجميع، داعيا ان  مبسوط  ال  ذاناللَّ

  )الكامل(                                ]29[ : حتى غدا الجميع من محبيه ومؤيديه، يقولانينقطع

ــ ــازِي بـ ــتُكُمغَـ ــودود محبـ ــر    ن مـ ــا فَ حدى وــر ــسطَ الثَّ ب ــن مو ض  
ــشْتَمالً  ــالِ مــ ــتَ باِإلقْبــ   )2(وبِــــَأيمنِ التَّأييــــد متَّــــشحا    الَ زِلْــ

  

بدأ الشّاعر قصيدته بالمدح مباشرة،       ما ي  اونادر       ر موقف ابن الكتّانيفسي في  ويمكن أن 

سار عليه الشُّعراء منـذ القـدم،   وه، وفُليد شّعري، أحبه النّاس وألِ  بأنّه نوع من االحتذاء لتق    ذلك  

كما فعـل فـي     مات الغزلية والطللية وما يتعلق بها،       قد يستهّل بعض قصائده بالم     الشّاعر فكان

  )الهزج(             ]50[ :ومطلعهاقصيدته التي مدح فيها األمير أسد الدين المصري بمصر، 

ــقِّ    د الـــــدينَِأالَ يـــــا َأســـــ ــدرِوحـــ ــة القَـــ    لَيلَـــ
  )3(ـك فـي صـحوِي وفـي سـكْرِي            لَقَــــد َأوحــــشَني شَخْــــصـ

  

أعظَـم ليلـة     دع التي تُ  - بليلة القدر  وقد أقسم ين   عن اشتياقه إلى أسد الد      الشّاعر يعبر

سـواه   يث أوحشه فراقه في صحوه ومنامه، وما له أحد من الخلـق            ح - من ألف شهر   اوخير

 قدر يجهلون   دون اعر يرى قوما  هر، والشّ ق األنجم الز  فافهو عالي المقام، وقد     يسند به ظهره،    

  )الهزج(                                           ]50[ :يخافون أن ينظم فيهم شعره، يقوله، وقدر

ــد أُ   ــي َأحـ ــا ِلـ ـــومـ ــرِي       سنـ ظَه ــه ــق بِ ــي الخَلْ ف ــد   ـ
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ــا    ــن فَ ــا م ي يكــام ى ســو ــرِ     س ــمِ الزهــ ــوقَ اَألنْجــ   قَ فَــ
ــدرٍ   ــالَ قَــ ــا بِــ ــو     َأرى قَومــ ــا جهِلُــ ــدرِيِإذَا مــ ا قَــ  
ـ   ــ ــَأن َأنْظــ ــافُون بِــ )1(ـــم فــي َأعنَــاقهِم شــعرِي       يخَــ  

  

إلـى تـصوير      واعر في قصيدته إلى الحديث عن الخمرة،         ينتقل الشّ  ثم ينتقل بسالسة

المحبوب الذي تعلّق به من بني عذْرة، متغنيا بجماله وحسنه، مستطردا مفصالً فـي مظـاهر                

   ]50[ :قائالً ،مدح األسد المصري إلى في سبعة عشر بيتًا، خلُص منهاحسنه وجماله، 

  )الهزج(

ــا    ــاِلقُ الهامــ ــذَاك الفَــ  ت َأعنـــي اَألســـد المـــصرِي      كَــ
ـــ   ــرقَ العالَــ ــا غَــ  ــــم فـــي البـــر مـــن البِـــر    كَرِيمــ
ــسمرِ    ويحمـــي البِـــيض بِـــالبِيضِ     ويحمــــي الــــسمر بِالــ
ــالِ ــراه ودم المـــــ ــرِي    تَـــــ ــارِمه يجــ ــى صــ )2(علَــ  

محـاوالً  ،  اعر بكرم الممدوح وشجاعته وسمو أخالقه وعلو همته وعفته        وقد أشاد الشَّ  

ا مـن جوانـب     تمثل جانب جاعة  جاعة، فالشّ جود والكرم والشَّ   الممدوح المتمثلة بال   إبراز صفات 

أغرق العالم بكرمه وجودهذلك إلى ين، فهو باإلضافة شخصية أسد الد كريم.  

 ل بالجنـاس فَحفهي تَالسابقة  في األبيات ا جليا يبدو االهتمام بالبديع وفنونه واضح     كما  

وهـو بهـذا يماثـل      ) السمر والسمر ( و ،)البِيض والبِيض ( و ،)البر والبِر  (:المتمثل في األلفاظ  

    شعراء عصره الذين اتجهوا صوغْنها وأَ كثروا م  فنون البديع فأَ   بوا في استخدامها إغراقًـا    قُر 

اكبيرت منهجيسيرون عليها، حتى غَد  .  
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وبعد أن يسجّل ابن الكتَّاني في شعره مكارم الممدوح، يربط بين المـديح والتّكـسب،               

 اسـتدعاه الملـك      ومن األمثلة على تكسب الشّاعر ما قاله حين        مكثرا من االستجداء والطّلب،   

 )الخفيف                                      ( ]93[ : لهعثمان بن يوسف ليالً وجعله جليساالعزيز 

ــسلْطَانِ     لَستُ َأخْشَى صرفَ الزمانِ ِإذَا مـا       ــب الـ ــي مواهـ   نَظَرتْنـ
مــك آ لــر ــَل م ــا قَب ــتُ ميتً   )1(ه فَلَمــــا رَأيتُــــه َأحيــــاني     كُنْ

   
عماد الدين عثمـان بـن يوسـف        ما كتبه إلى الملك العزيز      ومن أمثلته على التّكسب           

  ]53[:هيطول به رغبةً فيه ليستخدمو ،يحب أن يستزيد من رقاعهالشَّاعر حينها وكان بمصر، 

  )الخفيف                                                                                     (       
ــرِي  ــاعِ وفكْ ــي الرقَ ف ــك ــم ُأنَاجِي   كَ

                           
  فــي معاِليــك يــنْظم اَألشْــعارا     

ــد     ــي الم ف ــة بحالم ــن ــاِلي م ــارا      وُأغَ الثِّم ــك ــز منْ ــي َأه   )2(حِ لَعلِّ
  

ين ان مرحلـة صـالح الـد       أن شعر ابن الكتّاني في المديح قد غاب إب         تلحظ الباحثة و

وبيشعره قصائد قيلت في الملك النَّاصر سـوى قـصيدة           وجدته من  فال تجد الباحثة فيما   ،  األي 

الـشّام،  على شكل رسـالة شـعرية وأرسـلها إليـه ب          لشّاعر   نظمها ا  واحدة من سبعة أبيات،   

  )الخفيف(                                                                                  ]36[:ومطلعها

    ــادالبِع ــنِ الثَّنَــاءي عــا ثَنَــانم    ادالــــوِد ذَاك ادالــــوِدى وــــواله  
ــا    أيــاِلي و اللَّي ــك ــسى تلْ ــفَ َأنْ كَي      ــاد ــا َأعيـ ــاك كُلُّهـ ــي بِنُعمـ   )3(مـ

  

ه لن ينـسى     على أنَّ  اصر، مؤكِّدا ة ليمدح بها الملك النّ    ِلج إلى قصيدته مباشر   اعر و فالشّ

سبة إليه، حتى حين يخلـو إلـى        د بالنّ  فهي كاألعيا  ،همعيالي التي عاشها في كنفه ون     األيام واللّ 

      ]36[ :تذكّر نعمه عليه، وأيامه ولياليه التي ال تُعاد وال تُنْسى، يقوليذكّره وه يتفإنّنفسه 
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  )الخفيف( 
ــي ــاوجلُوســ ــوتُ بِعلْيــ    ِإذَا خَلَــ

                              
     ــادعــا الَ يي ِلمغــصي يعــمسو ك  

ـ  ِإن تَنَا   ــ مالَ ش ــد هالع ــك ــيتُ  ذَِل س      ــاد هي عــقَتْن الَ سا وــض ــتُ ومي   )1(ـ
  

          حب التي أعشبت البالد بأنّه     ثم يقسم في ختام قصيدته باهللا الذي جمع الشتات وأنشأ الس

ى فراقـه وبعـده عنـه،     لحزنه عل والشّرابعاممذ رحل عنه لم يهنَأ له عيش، ولم يستسغ الطّ 

ا صيغة المبالغة    مستخدلت(معلى عدم رغبته في الرحيل وأنّه رحل في         – ربما – للداللة) ترح

  )الخفيف                                                                   (   ]36[ :يقولغير هوى، 

ــشَّتَا ــع الـ ــذي جمـ ــشَاتَ والَّـ وَأنْـ     ــبِالَد ــديها الـ ــشَبتْ لَـ ــحبا  َأعـ   سـ
ـــ ــا سغْ م ــك ــن جنَابِ ــتُ ع ــذْ تَرحلْ م       ادنَــا ِلــي زالَ ها واب2(ـــتُ شَــر(  

  

أن بقية  ين عن شعر ابن الكتَّاني يعود إلى         غياب مرحلة الملك النّاصر صالح الد      ولعلَّ

لشّعر الذي نظمه الشّاعر في الملك النّاصر لم يصل إلينا، ألن القصيدة السابقة تدل على قـوة                 ا

قـصائد   قد نظم    اعرلشّأن ا صالح الدين األيوبي، مما يوحي للباحثة ب      السلطان  قة الشّاعر ب  عال

  .أخرى في الملك النّاصر، لكنها لم تصل إلينا

       ابن الكتَّاني أسماء ممدوحيه في المعاني التي تناولها حين        تغّلاسومن الجدير ذكره أن 

فعلـى  مدح، فقصائده كُسيت بالحسن والرونَق الجميل؛ ألنَّها حوتْ أحرفًا من اسم الممـدوح،              

  )الكامل                         (                           ]16[:  يقول في الملك العزيزسبيل المثال

ــذَ ــا ب ــِئلْتُ م سوــة حدِلم ــز ــجد    َل العزِي ــا س ــسنها وتَعجبِ ِلح ــان م3(الز(  
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  )المتقارب (       : فيهقالبيت أبي نُواس الّذي بفي البيت السابق تأثّر وترى الباحثة أن الشّاعر 

     ــابِكُم ــى ب ــعرِي علَ ــاء ش ض ــد ــصه      لَقَ ــى خَاِل ــي علَ ــاء حلْ ــا ض 1(كَم(  
  
  

  )مجزوء الرمل  (                                       ]1[ :يقول في الملك الصالح ناصر الدين و

ــي ــوعِ  فـ ــك ربـ ــصا الملـ   )2(ِلــــحِ ِلــــي َأبقَــــاه ربــــي    الـ
  

  )البسيط                                                           (            ]26[ :ويقول فيه أيضا

ــي   ــمعي غَزِل اسي وحيــد ــي بِم نَّموطًا     تَربــض ينِ مــد ــرِ ال ــا ِلنَاص   )3(ومبثُوتَ
  

 مدائحـه   مدح الكثير من ملوك األيوبيين، وَأسس       ابن الكتَّاني   يمكن القول إن   مما سبق 

لهم على ما تحلّت به شخصياتهم من مزايا وفضائل، وما تمتّعت به دولهم من قُوة ومنعة ومـا           

فـي   ُأثر عنهم من الجود والكرم والشّجاعة، وما امتازوا به من عدالة في سياسة الرعية، وهو             

  .يةمدائحه يكاد ال يحيد عن المنهج الذي رسمه التّقليد الشّعري خالل القرون الماض

  :وزراء والقضاة والعلماءال  مدح:لمحور الثّانيا

 نماذج لفئات أخرى من     ستعرض الباحثة لكي تتضح مالمح فن المدح عند ابن الكتَّاني         

  بعـد الملـوك    – بمدحـه     الوزراء والقضاة والعلماء، فقد شمل ابن الكتَّـاني        : وهم ،هممدوحي

ين أحمد بن القاسم بـن شـيخ   ير ضياء الدها، كالوزوزراء البالد وقضاتها وعلماء   – واألمراء

ين قاضـي   كشمس الـد   :، ثم القضاة  ين عبد اهللا بن علي بن شكر      في الد السالمية، والوزير ص  

  .كالسديد الطبيب: ، ثم العلماء)دارا(
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 فقـد اختـار   ،   دقيقـةً  مةًء بين معاني مدحه وفئات ممدوحيه موا       ابن الكتَّاني  مواءوقد  

 فعندما ،التي تالئمه فات  لممدوحه الص ين أحمد بـن القاسـم بـن شـيخ      مدح الوزير ضياء الد

منوها إلى أنّه    ناء عليه، ن في الثَّ  افذة الحكيمة، وتفنَّ  غنَّى بأخالقه وشمائله، وبأوامره النَّ    السالمية تَ 

ن وقع السهام فـي   مأمره نافذٌ بل أنفذوالسيد العظيم عالي المقام والرتَب، والعالم الجم باألدب،  

   ]20[:يقوللِّبا القول في الحديث عن نفاذ أمره، مشيدا بكرم الممدوح وعطائه، الحديد، مقَ

  )مجزوء الرجز                         (      

   ــب ــاِلي الرتَ ا عدــي ــا س ــا    ي ــم وعاِلمــــ   األدب جــــ
ــا ــرا ويـ ــ ِإن وزِيـ   شَْأيـ

                           
ــو   ــاء وِإن يمحــ ــب شَــ   كَتَــ

  هــر ــذُ وَأمــ ــن َأنْفَــ ــعِ    مــ ــسهام وقْـ ــي الـ ــب فـ   اليلَـ
ــاحبا ــودني وصـــ ــن    عـــ ــه مـ ــظَ كَفِّـ ــذَّهب لَفْـ   الـ
ـــــنمو تُـــــهيــي     ِإذَا نَادثْــلِ  فمِ  مــوذَا الي ثَـــب1(و(  

  

ين أحمد بن القاسم بن شيخ السالمية وهـو يومئـذ           الوزير ضياء الد  اعر ب كما ينوه الشّ  

  ة تغنّـى فيهـا       ا،  الح، في قصيدة تقع في واحد وعشرين بيتً       وزير الملك الصغزلي بدأها بمقدمة

 الـشَّاعر  ، ويطيل الوقوف عند ذلـك، ثـم يحـسن    شر بيتًا  في ستة ع    وحسنه المحبوبجمال  ب

 بنـى   قـد   الـشّاعر  أن، ويبدو   غني بصفات الممدوح   إلى التَّ  غني بجمال الحبيب  ص من التَّ  التخلّ

 يْأسـه ، ولكـن    سيب يائس مخذول  ، فهو في النَّ   ية يوازي تطور حالته االنفعال    بناءقصيدته هذه   

  ]41[:ق الوحدة واالنسجام بين عناصر القصيدة، يقولا حقَّ، مميتبدد عند ظهور الممدوح

  )المنسرح(

ــا    فَم ــه ــه اِإللَ ــي خَلْق ف عــد َأب      دــو ــا ج مو ــاغَه ــا ص م نــس َأح  
  ــه لَطَافَت ــن م رهــد ــرِب ال ــو شَ              لَ
          

ــ    ــي ص ــفُّ ف ــصرتْه اَألكُ ــا ع مخَدر   
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   ــفَه ا ســد الَ بــا و أًْيــاَل ر ــا قَ م      ــد برالَ عو بِهــر ــى شَ ــه علَ    )1(منْ
 أن   ليظن ظان  ،ليستفيد منه في توريته   ) أحمد(ين  اعر اسم الوزير ضياء الد    ويستغل الشّ 

)المنسرح(                                   ] ]41$اعر يتحدث عن النبي محمد الشَّ 

ــشَرا   ب ــه ــاس قَبلَ ــد النَّ بع ــو ــد      لَ بعي ــه ــسنِ وجهِ ح ــن م ــان   لَكَ
  )2(فَاقَ علَـى النَّـاسِ بـالتُّقَى َأحمـد            فَاقَ بني الحـسنِ فـي الزمـانِ كَمـا        

ـ نوولـة، م   فـي الد   ومكانتهين بن شكر بما يتالءم      اعر الوزير صفي الد   ومدح الشّ  ا ه

قه بالمجد، وعلو همتّه، ومضاء عزيمته وشـجاعته،         وبكرمه وتعلّ  ،أها التي تبو  بمنزلته الرفيعة 

    مسجالً عدله وعنايته بمصالح الخلق، حريص  ره والتنويه بحسن سياسته وسـموا على إبراز مآث

نير إذا أظلمـت الـدنيا       الم باح، وهو الص  نيامان إذا ضاقت به الد    ن على الز  المعيأخالقه، فهو   

  )المتقارب(                                                                        ]58[: بوجهه، يقول

ــدينِ ــسماحِ اليـ ــا بِـ ــا ملكًـ ــود    َأيـ ــالَمِ جـ ــدَألعـ ــشَر نَـ   اه نَـ
 وَأنْــتَ الــصباح ِإذَا مــا ظَهــر       فََأنْــتَ الزمــان ِإذَا مــا ســطَا   
   ناِئليى الــســر ــك حــين تَ ــدر       وكَفُّ ــي البِ طتُعو ــاد الجِي ــد 3(تَم(  

ل مكارم الممدوح يـربط بـين المـديح         ، فبعد أن يسج   اعر لمدائحه ثمنًا  جعل الشَّ يوقد  

ـ     قـصيدته  خـتم من، فقد   ب، فعليه قول الشّعر وعلى الممدوح دفع الثّ       كسالتّو راث  موظّفًـا التّ

  )المتقارب(                         ]58[ : إذ يقول الّذي بدا في دعائه له، البيتااإلسالمي في هذ

   نَّــا الثَّنَــاءمو طَــاءالع نْــكفَم    هريفََـــس  رـــيي ســـانع4(بِالم(  
   

        ]37[:قوله في الوزير ضياء الدين أحمد ومن األمثلة على تّكسب الشّاعر
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  )الكامل (

بِم ــالَكلَــى عتُ عــهِرس قَــد كَــمــةحد      ــد مَأح ــرِك تْ ِلغَيــلُح ــا ص م اءــر   غَ
ــا   ع باهوــتُ م ــا نَظَم بِم ــوز ــي َأح   )1(مـــن راحتَيـــك وَأنْعمـــا الَ تَنْفَـــد    لِّ

  

 علـى    هذا يـدلّ   ، ولعلّ ادس الهجري ان القرن الس  عر إب  مدح القُضاة في الشّ    شاعوقد  

 عراء في مـدائحهم لهـم بـين        الشّقد راوح   بوُؤنها في المجتمع، ف   امية التي كانوا يت   المكانة الس

ناء نويه بعلمهم وسداد آرائهم، واإلعجاب بأخالقهم وفضائلهم، والثّ       اإلكبار لعدلهم وتقواهم، والتّ   

  .)2(على شرفهم وأصالة نسبهم

   المدح عند    ولكي تتضح مالمح فن  ستعرض الباحثة  ابن الكتَّاني أنموذج     ا آخـر لفئـة 

افتتحهـا  ، و )دارا(ين قاضـي     شمس الـد   فقال يمدح ضاة،  اعر وهم القُ  أخرى من ممدوحي الشّ   

  )الطويل(                                      ]12[ : مطلعها،كعادة القصائد العربية بمقدمة غزلية

  وهْل بعـد شَـيبِي فـي هـواه َأتُـوب              نَـصيب  فـي الـسلُو    َأعاذَل ما ِلـي   
  )3(وَأطيــب تَعذَاِلــه ِإلَــى أميــُل    مـن الهـوى    خَـالٍ  ِإذَا عذََل المشْتَاقَ  

  

فراق المحبوب، وما فعلت به األيـام بعـد فراقـه،     من  مة  اعر في هذه المقد   يشكو الشّ 

  )الطويل(                ]12[ :ه له، يقول الجميل وصدركياصر من هذا الفتى التّ حظه القَّشاكيا

ــ بح ــتِّم ــدُأكَ ــي ا قَ انرب  هدوــد ـــ    صبجع ـــرِضعيوجِيـــبذَا لَع ا ِإن  
ــي    قْتُلُنيقًَا وــو ــي شَ لُنمحــىي )4(عينَــي وهــو قَرِيــب ويبعــد عــن    قلً  
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  )لبسيطا  (       :ف الدولة بقولهيح سدالشّاعر في البيتين السابقين متأثرا بالمتنبي حين مويبدو 

ـ   ح دعيوتَ     ى جـسدي بـا قَـد بـر    حمكـتِّ مالي أُ  َس يفَب والد  لـة  1( اُألمـم(  
  

 ة    نتوقد تضمفي قصيدة ابن الكَتَّان    المقدمة الغزلي  ي  فات تتناسب وما   مجموعة من الص

ه من ناحيـة، ومـع مقـام    د ويكسب و،ت نظره إليه ف ليلْ ، للقاضي من مدحٍ اعر،  يصبو إليه الشّ  

  أخرى، فالشّ  المدح من ناحية  في مدح ذلك الفتى التّ     اعر يستطرد ركي، الغريـب ا بجماله    متغني 

  )الطويل(                        ]12[ : حيث يقول، وخصره النحيل المزنَّر، وريقه العذب،وحسنه

  نَـاعمٍ   من الرملِ   يميس علَى دعصٍ   
                       

   اسا مكَم       يـبطر ـوهـانِ وخُوطُ الب  
   هــاب ضر ــَأن ــرٍ كَ ــن ثَغْ ع مــس بيو  

                       
   ــه ــتْ منْ زِجِإذَا م  ــب ــةُ طي امدالم  

   ــر ــصره فَمزنَّ ــا خَ َأم كــر ــن التُّ م   
                       

    نُهــس ــا ح َأمــٌل و ينَح ــب   )2(فغَرِي
    

  

 فجميع األيام قبله ماحلة جرداء جدباء       ، مع المحبوب أجمل األوقات     الشّاعر وقد قضى 

    هر رغم عبوسه وغضبه،   قاسية،  فمحبوبه أضحك الد   اعر من ه  يخرج الشّ ثُم  االنفعالي ذا الجو 

  ا أصابه، فهـذا القاضـي   ين الذي يمنح األمان للشَّإلى مدح القاضي شمس الداعر ويعوضه عم

      ساد الدنُّيا وانقادت له، فالممدوح له حعقـل،  ال يحتاج إلـى رجاحـة       ة ونصيب في كل أمرٍ    ص

  )الطويل (                                                                                     ]12[:يقول

ــا رِق ــك ــرقَّتَملَّ ــاع فَ بــي  الَ ي ــر بِحــلِّ     ِل زِيا والتــشْك لملَبِيــب   
ــى ــامفَتً والع ــام اَألي ــع ــٌل  أينَ احم      ـنس كحَأضو      قَطُـوب ـوهرِ وهالـد  
 ا مِللـشَّ   فَمإالَّ و بسِنْصـى   مي النُّهـ   الفَـتْحِ  َأبِي    ذ   )3(ه حـصةٌ ونَـصيب    في

  

  

                                                
 .3/364، ديوان أبي الطيب المتنبيالعكبري،  )1(

  .265، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
   .نفسه والصفحة نفسها )3(



 55

ـ متـي تُ  موعة من الفـضائل الّ    مجبالسابقة  في القصيدة   على الممدوح    اعرأسبغ الشَّ  ل ثّ

 وفـض  ، المشكالتذو عقل راجح في حلِّ وفهو وزير بيلة وأخالقه الحميدة،    سجايا الممدوح النّ  

الخصومات بين الناس، وأقالمه تَضرب وتكسر األقالم األخرى في حلِّه لها، ولفظـه مـاضٍ               

كالس  ته، ويبالغ الشّ   لدقَّ اهام يصيب دائم ين مـن مـدح،   اعر فيما أطلقه على القاضي شمس الـد

وأحـوال  هر  لـد تـرى ا   حتى ال    بالكرم والعطاء جود  التي ت ،   المعطاءة حيث أشاد بيده الكريمة   

عية وهماالركّلت، وامة عسره في شد ب12[: ال يقال جديب، يقولحتّى ا من حولهخص[   

  )الطويل(
 ــالَم ــطِّ َأقْ ــاح الخَ ــلُّ رِم ــه تَفُ خَطِّ  

                      
  ونا دـــلُهسريو يبامِ تُـــصهالـــس  

  الـدهر معـسرا    يموُل حتَّى الَ تَـرى      
      

ــى الَ   ــصب حتَّ ــاُل يويخْ ــديبقَ 1( ج(  
    

 هو بيت الملـك العزيـز        ، الممدوح من بيت عريق    أنبا  اعر قصيدته منوه  م الشّ تويخت

 مفتـوح   فصدر الممـدوح  ،  صيلسب األ النَّ العظيم القيمة، و   ، صاحب البيت الرفيع   ،عماد الدين 

أحد و، اللجميع ال يصدب بكلِّيرحالطويل(   ]12[:، يقولا العون والمساعدة من يأتي إليه طالب(  

          هـادمـتٌ عينِ بيالـد ـادمع نم لَه     رــد صو ــع يفر  ــب ــود رحي   )2(ِللْوفُ
  

  :في رثاء أخيها صخرحين قالت  ،ويبدو الشّاعر في البيت السابق متأثرا بالخنساء

    )المتقارب(

   ــادمفيــع العر ــادطَويــَل النِّج    ــش ــاد عــ ــرداتََريســ   )3(ه أمــ
  

غلب عليه  ذي  بيب، الّ ين الطّ بمدحه إلى العلماء، فقد مدح شرف الد      ابن الكتَّاني   وتوجه  

ـ دقَ لتَ،لمجتمعا المكانة التي تبوأها في ا ، مصور ديديخ الس لقب أبيه فعرف بالشّ    مفـي العلـم  ه ، 
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مـن  ين   نجل سديد الـد    لشرف الدين اعر قد استمد مادة مدحه       الشّ يبدو أن ، ف وتعمقه في الطِّب  

 ة ألبيه الجهود العلمي،   بالطِّ عالمٍ فهو من بيت ا   حيث،  بوقد مـزج     للخلفاء قبله  كان أبوه طبيب ،

ب، وخلع على   ناء على قدراته العلمية في الطّ     ة والثَّ يقاعر في مدحه بين اإلشادة بصفاته الخُلُ      الشّ

 احلَّقفات التي يتحلَّى بها العلماء األتقياء، فالممدوح     الممدوح الصهب  في اآلفاق فوق الـشُّ  عالي

الهزج(                                                                             ]2[ :بعة، يقولالس( 

 يدـــدس  لَـــةوالد وــــرعــشْرِيحِ فَ    الم ــي بالتَّــ ــب فــ   الطِّــ
ــا يــلَّ  و ح ــن ــي م ــمِ ف   مــــن قَلْبِــــي العلْــــمِ محــــلَّ    العلْ
ــا يــاقَ  و ــن فَ ــي م ــا ف ــوقَ    اآلفَ ــسبعة ق فَــ ــشُّهبِ الــ   الــ
ـــرـــي ىسف ككْـــرا ذلْـــدالب    نــي ــمِ نِ بــ ــربِ العجــ   )1(والعــ

  

 يلتفت إلى من سـبقه مـن العلمـاء العظمـاء     حتى يبين مكانة الممدوح فإن الشّاعر     و

ق عليهم، وقد أصبحوا    يقرنه بهم، فإذا هو يتفو    ل ،جالينيوس، وسقراط، وبقراط  : أمثالوالفالسفة  

 ويبالغ الشّاعر حين يشير إلى أن جالينيوس لو شهد الممدوح في عـصره لَطَـار                ذه،من تالمي 

 )الهزج(                                                                                   ]2[: يقوللُبه،

ــو ــاِلينو فَلَــ ــاك جــ ــحى    وافَــ ــائر س أضــ   اللُّــــب طَــ
ــقْراطُ  ــراطُ وســــ ــشَّرق     وبقْــــ ــوه الــ ــ وجــ   ربِوالغَــ

ــ َألضــــحوا ــأموُل    ذمــــن تَالَميــ ــي  ك والمــ ــن ربــ   )2(مــ
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  :ولةمن رجاالت الد آخرين مدح أعيان: الثّالثالمحور 

  وله الذين مدحهم  من رجاالت الد  ابن الكتَّاني  ا الخضر بن شروة، وكـان حينهـا        أيض

اسـتهلها  تًا   تقع في ستة عشر بي     ،في قصيدة  مدحهفين،   عماد الد  بمصر في خدمة الملك العزيز    

  )المنسرح(                                              ]49[ :بوصف الخمرة ثم ختمها بمدحه قائالً

ــرِ          مسِ يـز  في فتْية من بني الـشَّما      هــى الز ــافهِم علَ ــون بَِأعطَ ه  
 ســب ــا قَ احٍ  كََأنَّهــر ــاءوا بِ رِ     جــشَّر ــاب كَال بــا الح نْهم ــر   يطي
ــا     لَّقَهتَع ــد ــا وقَ حنُو رــذْك ــشَرِ       تُ ــو الب َأب ــه لقَب ــن م مآد 

ـ   اهوا قُوـا      شَجتَّـى تَـرِقَّ كَمرِ          ا حـةُ الخَـضاحر دوالج نقَّتْ م1(ر(  
  

، فقواها شُجت ورقَّت كما رقَّت يـد       الشّرر منها   يتطاير التياعر كالنَّار   فالراح عند الشَّ  

 أن  ظن ظـان  الخضر ليستفيد منه في توريته لي     اعر اسم   جود والعطاء، ويستغل الشّ   الممدوح بال 

ى في  كان إذا صلَّ   الذياعر يتحدث عن الخضر الوارد اسمه مع سيدنا موسى عليه السالم          الشَّ

ما حولهموضع اخضر .  

  اكان واعظً  الذي   ولة الذين مدحهم المنتجب   ومن رجاالت الد،   ين في   وأحد رجاالت الد

ة ولةالدبدأها بوصـف الخمـرة   ،نية عشر بيتًا  دحه في قصيده من ثما    ماعر  فالشَّ،   آنذاك  األيوبي 

  )مجزوء الرجز(           ]19[ :ص منها إلى مدح المنتجب قائالً، وتخلّ في ثالثة عشر بيتًاأيضا

ســي ــرٍ  ولَـ ــن نَاصـ ــي مـ ــرِئيسِ    ِلـ ــب ســــوى الــ   )2(المنْتَجــ

      بغًا عليه بعض الصسـ  ، اد كريم جو فهوفات  ثم بدأ بمدحه م  كفـصاحة  سانفـصيح اللّ

  )مجزوء الرجز(                         ]19[ :، يقولمعاعر والدين زين الشِّ  قدهبقَلَوسحبان وائل، 

ــن ــى  مـ ــدح ِإلَـ ــير المـ ــو    صـ ــهجـــ ــبب د أياديـــ   ســـ
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ــد ــا   قَـ ــشِّعر كَمـ ــن الـ    فــــي الــــدين اللَّقَــــبزيــــن    زيـ

ــن ــه مـــ ــدى فَكَفُّـــ ــحبان     النَّـــ ــاء سـ ــو شَـ ــحب لَـ   )1(سـ

   ثم يختم قصيدته بالد    المراتـب  والوصـول ألعلـى  ولـة  عاء للممدوح بالبقاء فـي الد 

مجزوء الرجز(                                                               ]19[ :يقولفرجات، والد(  

ـ  الَ زاَل   )2(ورتَـــــب مـــــن المعـــــالي    ايعفُــــــو درجـــــ

  ا  وله الذين مدحهم     ومن رجاالت الدأيض وقد كان حينها أستاذ دار الملـك        ،ينسعد الد 

 أبيات بدأها   ةمدحه في قصيدة من تسع    ف،  ين األيوبي اصر صالح الد  بن الملك النَّ  االمؤيد مسعود   

ـ منها إل تخلَّصفي ستة أبيات،    المحبوب  جمال  ب اتغنّى فيه بمقدمة غزلية    ذكر ى مدح الممدوح ب

  )مجزوء الكامل(                                                     ]98[ :جواب القسم فيقول

ـ    عي ِلــسحــدم ــنلْــتُ عالَ ح    يالـــد ــــدـــيكـــلِ الزي اَألص3(نِ ذ(  
ـ  في نهاية قصيدته صفات الكـرم والجـود، فهـو ي           الشَّاعرعلى الممدوح  خلعثم   ب هِ

األموال لكل سائل من كفِّه السخي، ويغني مادحيه عن االستجداء واالسـتعطاف للممـدوح إذا              

  )مجزوء الكامل(                                                        ]98[ : يقولوطرقوا بابه،أتوه 

ــ    الواهــــبِ اَألمــــواَل ِللــــسـ ــسخيســـ ــالكَفِّ الـــ ؤَّالِ بِـــ  
ـ  ــ ــي مادحيــ ــاه يغْنــ ــي      فَحبــ ــنِ الحبِـ ــوه عـ ــه ِإذَا َأتَـ )4(ــ  

كم ة الح ومثاليفسية،   المثالية الخُلقية والنّ   م ويرى فيه  األعياناعر يمدح    الشَّ هكذا استمر و           

ا مـن مـدائح     ا يسير ل األمثلة التي سبق االستشهاد بها إال جزء       كِّشَعية، وال تُ  وها الر جرالتي تَ 

  .اعرالشَّ
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           ،ة عنـد ابـن الكتَّـانيا لبعض القصائد المدحيا بارزوقد كانت التّهنئة بالعيد موضوع

د استلهم فيها فرحة أيام العيد وبهجتها، مغتنما مناسبة األعياد لتهنئـة            حيث أرسل خمس قصائ   

رجال الدولّة من الملوك واألمراء والقادة، مهنًِّئا الملك المسعود قطب الدين، ونور الدين محمد              

ابن داود صاحب حصن كيفا وآمد، وعماد الدين أبا بكر بن داود، وبدر الدين كنّان، واألميـر                 

ين، فبدت كبطاقات تهنئة يبعثها الشّاعر إليهم وقد يضمنّها مطالبهصارم الد.  

، وأكثر فيهـا مـن المجـامالت مجـاراةً          عيد الفطر فقد أرسل ابن الكتَّاني تهانيه في       

للعصر، بقصد تمتين أواصر المحبة من جهة، والوصول إلى غايتـه سـعيا وراء األغـراض     

فيهـا    تلك التَّهاني ما قاله الشّاعر في قصيدة له هنَّأَ         الدنيوية من جهة أخرى، ومن األمثلة على      

 ا وعده في سياق المـديح،              ين كنّ بدر الدان بعيد الفطر وهو بمصر، باسطًا مشاعره نحوه، طالب

ناء والمدح، علّه يحظى بمراده ورضاه، فهـذا اإلطـراء أجـدى    اعر من عبارات الثّ   فأكثر الشّ 

  )مجزوء الرمل                (]27[ :ن ذوي السلطان، يقولوأكثر نفعا للشعراء لنيل مرادهم م

ـــدـــا بينِ يرِ الـــدـــدــا       قُـــْل ِلب ــد وفَاجــ ــى العيــ   ر َأتَــ
   الحـــربِ الهِياجـــاســـاد فـــي                           يـــــا كَميـــــا علَّـــــم اآل

ـ  ــ ــسلَتْ َأيــ ــوادا غَــ ــا     وجــ ــح اُألجاجــ ــه الملْــ   يامــ
ـ   ــس ــن نَ م ــو الج ــه جو ــس ــا     اكْ ــك عجاجــ ــجِ َأياديــ   ـــ

ــاجا     قَـــد مـــضى الـــصوم هزِيمـــا ــرِ وضـ ــد الفطْـ ــن يـ   مـ
 ــاي ــب النَّـ ــا يرهـ ــد جـ ــه     وقَـ ــاجى  وبــ ــك ونَــ   الجنْــ

فربِــــص ــــماله ــــرِفــا    فاص ــتَ المزاجــــ   ِإن تَعافَيــــ

  )1(فَهــــي تَخْتَــــار الزجاجــــا    واجـــُل بِنْـــتَ الكَـــرمِ  بِكْـــرا
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بدأ الشّاعر قصيدته مهنًِّئا الممدوح بقدوم عيد الفطر، وانقضاء شهر الـصوم، باسـطًا                             

، فيطلب الشَّاعر منـه أن يـصرف همـه،          دحه، مازجا ذلك بحديثه عن الخمرة     مشاعره في م  

ويعدل مزاجه بشرب الخمرة، ويستشعر ما في العيد من متعة وبهجـة، ويـشكو فـي نهايـة                

قصيدة الحال التي وصل إليها، وقد أضفى عليها طابع الفكاهة والتّندر، مـشبعا رغبتـه فـي       ال

التّصوير الهزلي، فمنزله خراب، وقدوره فارغة من الطعام، ثم يطلب منه وعده بـأن يغـدق                

عليه المال، وأن يجزل في عطائه، وال يحبسه ويمنعه في يوم العيـد، فخيـر البِـر عاجلـه،                 

  )مجزوء الرمل(                                                                           ]27[:يقول

    ــنــا مــلَّ النَّــاسِ يــا َأجي  
                              

ــا   ــسنًا وابتهاجــــ   زاد حــــ
ــي ال    قَـــد مـــَألتَ البـــر بـــرا      ــن عينـ ــد عـ ــاسـ   فجاجـ

  ــــاببي نْزِِلــــي قَفْــــرا     ماجــر ــيالً ســ ــا رَأى لَــ   مــ
ــاتٌ  ــدورِي فَارِغَــــ ــا      وقُــــ ــطُّ دجاجـ ــوتْ قَـ ــا حـ   مـ

 ــم ــت لَـ ــادي البيـ ـــوزبـ ــرِفَ    تَعـ ــا زيرـــ ــا يومــ   باجــ

  ــــبِس بِـــذَا العيـــد الخَراجـــا    زِ الوعــــد والَ تَحـــــَأنْجِــــ
ـ   ــ ــا عجـ ــر مـ ــار البِـ ــا      فَخيـ ــدر وراجـ ــا بـ ــَل يـ   )1(جِـ

   
ـ  إن  :القـول تستطيع الباحثـة    ابق ذكرها   السواألبيات   دراسة القصائد    من خالل  عر ش

  المدح ال يكل قصيدة على حـده؛     أن تُدرس رس جملةً واحدة، بل ينبغي      د  المـدح لـيس      ألن 

أما المدح   وبالتالي فهو أصدق شُعورا من غيره،         على عاطفة الحب،    قائم فالغزلكالغزل مثالً،   

      فإنّه يعتمد على عالقة مرهونة بزمن وغالب     تـضع فـي    تي  الَّ،  ةا ما تتدخل فيه المصلحة المادي

ها، وعليه فإن المدح محكـوم بالمـصالح        في إسباغ صفات على من ال يستحقّ      رأة  صاحبها الج 

ة وما المتنبامتدح حين  واضحي إالّ مثاٌلالماديولة الحمدانيسيف الد .  
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،  أو الخمريـة   لليةوالطَّأة  مات الغزلي ها بالمقد  يجده يستهلُّ   ابن الكتَّاني  اظر في مدائح  والنَّ

تجـري كلَّهـا علـى            ى المدح مباشرة،     ما يلج إل   اونادر وكانت قصائد المديح عند ابن الكتَّاني

      ت عن عصور األدب العربـيرة، التي ُأثرت فيها معاني المدح التَّقليديوتيرة واحدة، حيث تَكر

مسترشدا في مديحه ببعض من سبقه من الشَّعراء، فكانت الصفات التـي مـدح بهـا                 السابقة،

  .تقليدية مكررة عند جميع الممدوحينممدوحيه صفات 

كما انسحبت معاني قصيدة المديح عند الشَّاعر على فئات الممدوحين جميعا من ملوك             

ـ    ه يصور شخصي  اعر في مدائحه وكأنَّ   وقد بالغ الشَّ  وأمراء ووزراء وغيرهم،     ى ة مثاليـة تتحلَّ

 يحاول أن يقـرب     قية، كما أن الشّاعر   فسية والخُل ل في أرقى الفضائل النَّ    بصفات ومقومات تتمثَّ  

لكن أدواتـه الـشّعرية المحكومـة        الحقيقية في أفعالها وأقوالها،      صورة الممدوح من صورتها   

ر في مدائحه حتَّى يحقّق االستقـصاء، فكـان    ثكْ جعله ي  ما من ذلك؛ ولعلَّ هذا      تسعفهقليد لم   بالتّ

  .لواحدة، وفي مدائحه جميعايدة افات في القص ويعيد في هذه الصيبدأ

      .فكانت غالبا دعائية، وأحيانًا يصرح فيها بطلب العطاءأما خاتمة القصيدة المدحية 

 صل حـد   نغمة االستعطاف الذي ي     فيه تْر قد س  مديح ابن الكتَّاني  ضح للباحثة أن    يتّ كما   

اعر فكان غرض الـشَّ    ر في مدحه لأليوبيين،   اعق الوعد للشّ  قَّحتَ كما   ،التذلّل واالستجداء أحيانًا  

د هو التَّ  ل من هذه القصائ   األوح بذلك أم    كسح، فلم تخلُ    ب، سواء أصرصرمدائحـه مـن      لم ي 

لطان،  وطلب المال من ذوي الجاه والـس       كسبمقترنًا بالتَّ جاء   المدح عنده    رع فش طلب العطاء، 

 ، واحـدة  مدائحه، فال تكاد تخلو منـه مدحـة  وعن صفة الكرم والجود كثير في عنه  والحديث  

كسب بالشِّعر خاصة   و وزير أو قاضٍ، ولم تكن ظاهرة التّ        أمير أ  سواء أكانت مدحة في ملك أو     

بابن الكتَّاني وحده، بل هي ظاهرة عامة لدى شعراء المديح في مختلف العصور، وأمثلتها عند               

  .الشعراء األيوبين كثيرة
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 الغزل : املبحث الّثاني

جاهات الغزل يف شعره: احملور األول  .اتّ

  .املقدمات الغزلية: االتّجاه األول           * 
  .الغزل باملذكر: االتّجاه الثّاني           * 
  .الغزل باملؤنّث: االتّجاه الثّالث           * 

 .املعاني املطروقة الشائعة يف غزله: احملور الثّاني             
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  :الغزل : انياملبحث الثّ

 وشـهدت    العصور جميعهـا،    التقليدية التي واكبت   يعد الغزل أحد موضوعات الشعر    

تطورا اختلف باختالف األزمنة واألمكنة والمجتمعات، وقد جـاء غـزل ابـن الكَتَّـاني فـي         

وغزله فيها لم يكن غزل وجد أو عشق فَحسب، بل كـان            مستقلة، قصيدتين وخمس مقطوعات  

  .ى جانب ذلك غزل تَظَرف وصنْعةإل

   كما أنجاء في    اعر الشّ  غزل ّلج ي مدح فيها رجـاالت عـصره      تمات قصائده ال  مقد ،

وارتـأت   ،ئيس للقـصيدة   بحيث تطغى على الغرض الـر      أحيانًاتطول  ماته الغزلية   كانت مقد ف

ر ابـن    في شـع   جاهات الغزل اتّن  تضمي: لاألوحورين،  ضمن م الباحثة أن تتحدث عن غزله      

  :وفق اآلتي حها الباحثةتوض ومعاني المطروقه الشّائعه في غزله،ال ُلشَمي: الثانيوالكتَّاني، 

هجاهات الغزل في شعراتّ: لالمحور األو:  

 والغـزل   ،مات الغزليـة   المقـد  : تـشمل  جاهات إلى ثالثة اتّ   تقسيم غزل الشَّاعر  يمكن  

  .حسب شيوعها في شعرهلباحثة  اوتعرضهانّث، ر، والغزل بالمَؤبالمذكّ

  :مات الغزليةالمقد: لجاه األوتّاال

 ه فـي قـصائد  ابن الكتَّاني مات الغزلية التي كان يفتتح بها المقدفي لجاه األو االتّ يكمن

 للقـصيدة،   ئيس بحيث تطغى على الغرض الـر      انًاكانت تطول أحي  التي  هذه المقدمات   المدح،  

  الـشَّاعر  لغزل الّذي يتصدر قصائد المدح، فكان      من ا  - سابقًا  الباحثة كما أسلفت  - فجّل غزله 

بالغلمان وهو غزل     تغزل كما ة،اقي بالس ل بجارية، أو يتغزل   تغزي ، أو يتغزل بالمحبوبة ويصفها  

كثر انتشاره في عصر ابن الكتَّاني.  
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 الحديث عن   الباحثة تفَلَوقد أس   ة ضمن درا    هذه المقدـ  مات الغزلي شعر المـدح،   ستها ل

غزل  وقد يفتتحهـا بـالتَّ  ،ركيةة أو التّغزل بالمرأة العربي ة بالتَّ اعر يفتتح قصائده المدحي   الشَّكان  ف

  .ماذج في هذا المقام بعض النَّ الباحثةوردوستُ، بالغلمان

مـة غزليـة    دد بمق الح محمود بن محم   اعر قصيدته التي مدح فيها الملك الص      افتتح الشَّ 

 بـه  ياح، وتاه قلبـه لر الذي دب في قلبه كدبيب ا،صف فيها امرأة أوقعته في غرامها وهواها      و

  )السريع(                     ]32[ : في بدايته، يقولحااز كان موصار حقيقةً بعد أن جناح، دون

  احبــص ــى ال ــنَّجم حتَّ ــي ال اعــتُّ ُأر ــي     بِ ف احــز ــا م اهوه ــان ــن كَ م ــب ح  
ــزلْ     ي ــم ــوى لَ ا والهــد ج ارــص ــاح                       فَ يالر ــب ــبِ دبِي ــي القَلْ ف بــد ي  

ــي  ــاَل ِلـ ــا قَـ ــتُ بِهـ ــا تَعلَّقْـ ــاح      لَمـ ــا الَ جنَ ــتَ بِه هت ــد ــي فَقَ   )1(قَلبِ
  

ـ فالـشّ عادية، امرأة  ت قلبه ليست    رأة التي أسر  هذه الم  اعر يها بـأرقّ فُص فات الـص، 

متراصة ومتَّسقة  ها   وتفوحان بالمسك، وأسنانُ   ،شفتاها فيهما سواد  وم،  التَّ  فوجهها كبدر  ،وأجملها

 كـالخمر، وقـدها   ريقها بـارد صـاف  وهام، عيناها كالسوبيضاء كنبات اُألقحوان،   وؤلؤ،  كاللُّ

ويبـالغ   ،بل إنَّها تعوض عـن غيـاب الـشَّمس   مس، مشرقة كالشَّهي ووامها كخوط البان،    وق

ـ   أن  بـذلك  ه، ليظهـر  فات على محبوبت  هذه الص الشَّاعر حين أسبغ     ه   ممدوح  لـه  ال نظيـر ، 

  )سريعال (                                                                                    ]32[:يقول

ـ     ــوِي لَمـ حي ــتَّم ــدرِ ال كَب ــه جىو    فَـــاح كـــسِإذَا الم كـــسالم كَأنَّـــه  
ــؤٍ  ــن لُْؤلُـ ــوم مـ ــا المنْظُـ ــاح      وثَغْرهـ ــاضِ األقَـ ــَل بيـ ــضد مثْـ    منَـ

ــراح    تَـــرِيشُ بِالهـــدبِ ســـهام الهـــوى ــا جِـ ــقَ منْهِـ ــثْخن العاشـ   وتُـ
ــا قَرقَـــــفٌ ــا رِيقَتُهـــ ــالَح      كَأنَّمـــ ــا الم الثَّنَاي ــك ــن تلْ ــفُ م   تُرشَ

ــوج     الُّ خُـــوطَ البـــانِ منْهـــا نقًـــيقـــ مي  ــاح ــشَد الوِشَ م ــت تَح ــن م  
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  )1(ما غبتُ كُوني عوضـي فـي الـصباح            فَلَـــو رَأتْهـــا الـــشَّمس قَالَـــتْ َإذَا
  

ـ   مات قصائده بين التَّ ديراوح الشَّاعر في مق    ـ ة والتّغـزل بـالمرأة العربي تـارة ةركي  ،

مـة  بمقد يناألمير صارم الـد   فيها   مدح   التيقد افتتح قصيدته    ف،  أخرى تارة   غزل بالغلمان بالتَّو

ـ    فيها فتاة تركي   فوصغزلية   مت قلبه وأشعلت في فؤاده زفـرات ولهيبا ، اة تيحـسنها  ذاكـر 

اعر  الـشَّ  ت، ولم يكتف  بحنيا بما ر   الد عليهالغريب ومظاهر جمالها، وما فعلته به، فقد ضاقت         

همين،  والجمال عند هذه المرأة، فعيناهـا كالـس  نِسمظاهر الحفي ل صفَ يالباحثةتَجِده بذلك بل  

 ،طيـب ، وقدها كالغصن الركلَّّ ما حولها بحسنها وجمالها    تنيرو،  مس ال تغيب أبدا   مشرقة كالشَّ 

ــ ــاقاها كنبــ ــردياتوســ ــول ، البــ ــب، يقــ ــا كالكثيــ                               ]8[ : وأردافهــ

  )مجزوء الرمل(

ــي  ــا فـ ــب َأنَـ ــب كَِئيـ ــب      الحـ ــيء عجِيــ ــوى شَــ   والهــ
ــسن غَرِيــــب      تَيمـــــتْ قَلْبِـــــي فَتَـــــاةٌ ــسنُها حــ   حــ

ــات التُّـــ  ــن بنَـ ــنمـ   مـــــن دعاهـــــا الَ تُجِيـــــب    رك لَكـ
ــا  ــن هواهـ ــَؤادي مـ ــي فُـ ــب    فـ ــراتٌ ولَهِيــــــ  زفَــــــ

ــا  ــولَهــ ــانِ كَالــ ــصيب     سهـعينَــ ــصمي وتُــ ــمينِ تُــ   ـــ
ــي األَ  ف ســي ــمس لَ ــي شَ ـــفَه ـــــ    يييـــــبــلِ تَغ   ـامِ واللَّيـــ

ــب      كنولَـــــــ غُــــــصني ذَاوٍ ــض رطيــ ــصنُها غَــ   غُــ
  رــالب ــاقَانِ كَــ ــا ســ   )2(دي يعلُوهــــــا كَثيــــــب     ولَهــ

  

ـ ،  إذ إن حسنَها حسن غريب      معاني الحسن  ركية شملت كلَّ  هذه المحبوبة التُّ   ال يـالم   ف

فالتّغزل بالمرأة العربية ليس موضوعا سهالً يطرقـه         " ،اتل بالعربي غزاعر إذا ما ترك التَّ    الشَّ

 ألنّهم إن فعلوا تجاوزوا البيئة التي يسكنونها في الغالب، ذلك أن تلـك المـرأة           ؛الشّعراء بكثرة 
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لها من قومها من يحميها، والموضوع على هذا النّحو موضـوع شـعري             حرة بدوية ممنّعة،    

  .)1(" تقليدي منذ عهد المتنبي

: لـة بيعـة الجميلـة المتمثِّ    ة مظـاهر الطّ   ركياعر في وصفه للفتاة التّ    وقد استعار الشَّ   

  فعيناهـا  ، من أدوات الحرب   صفةًلها    استعار كما،  ، والكثيب س، والغصن، ونبت البردي   مبالشَّ

  .ابع عشر من القصيدةفي غزله حتى البيت الر استمر الشّاعر وهكذا كالسهام،

           عالقـة   وتظهر داللة هذا الغزل بشكل واضح عندما نستكمل باقي األبيات لنستنتج أن 

  هذه تعب تـه  اعر كحـال العاشـق الـذي فارق       ر عن عالقة الشَّاعر بالممدوح، فحال الشّ      الحب

ه ه من حيث قرب    وطبيعة الممدوح ووضع   عر بين صدر القصيدة الغزلي    ا الشَّ واءم إذ محبوبته،

 )خطلبـا (ارم  الـص اعر إلـى أن  حيث جاءت هذه المقدمة لكي يصل الشَّاعر،أو بعده عن الشّ   

غم من معاناته من عشق المحبوبة وهواها، فلم         على الر  للعالم في جوده وكرمه وعطائه،    نقيب  

لناس يصون وجـوههم    إلى جانب ا  ارم  وقفة الص مثل هذا الحكم في     تما  ك الحكم للهوى، وإنَّ   يتر

  )مجزوء الرمل(                                           ]8[ : عليهم، إذ يقولهبوبجوده حين يص

ــانٍ  ــا عـ ــا أنَـ ــن هواهـ   وهـــــي تَلْهـــــو وتَطيـــــب     مـ
ــشْقًا   ــالموت عـ ــن رَأى كَـ   لُــــــــوبتَتَهـــــــاواه القُ     مـ

ــارِم لِ   ــا صـ ــتَ يـ ــاَأنْـ   لَــــمِ فــــي الخَيــــرِ نَقيــــب    لعـ
 ــر ــذْ ص ــاسِ م ــه النَّ جــنْتَ و ص     وبــص ــدواك تَــــ   )2(تَ بِجــــ

  

ولم يختلف ابن الكتَّاني عن شعراء عصره وما طرقوه من معانٍ غزلية مـستمدة مـن       

   ة في الشّعر العربيالمعاني والتَّشبيهات التّقليدي    ،ورد مـشرقٌ كالـشّمس، والخـد فالوجه بدر ،
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والشَّعر أسود طويل، واللَّحظُ سهم، والريق خمر، والثَّغر لؤلـؤي، والقـد غـصن، والقـوام                

  . وما أشبه ذلك...قضيب،

ـ     يتبين للباحثة مما سبق أن ابن الكتَّاني       حيبـالمرأة   ة بـالتَّغزل  كان يفتتح قصائده المد

 فـي مقدماتـه      ابن الكتَّـاني   ، ولم يعبر   تارة أخرى  بالتَّغزل بالغلمان و ،تارة ركيةأو التّ العربية  

  ة عن حبذلك ارتبطإنَّما  ، و  المرأة بعينها  هالغزلي    م المبالحديث المعم بمنهـا      ه رِمح م عن حبيبة

لتَّعبير عن عالقة غراميـة   والشَّاعر ال يريد بهذه المقدمات ا   ، فألهبت قلبه حنينًا ولوعة    ،اعرالشّ

ابل إنا شعريى كونه تقليدذلك ال يتعد .  

  :الغزل بالمذكر: انيالثَّجاه االتّ

         ادس الهجريفالشُّعراء يمضون في   " ،  شاع الغزل بالمذكّر في بالد الشَّام في القرن الس

         ورة الفريدة دون أن يعبيلتمسون المعنى الطَّريف، والص روا عن شـذوذ فـي      غزلهم الغلماني

 أو ما يشبه الحب ،1(" غرائزهم، أو انحراف في عواطفهم، فنحن ال نجد فيها شيًئا من الحب(.  

وقد خص الـشَّاعر     ،غزلهفي   االتجاه الثاني ابن الكتَّاني   ر في شعر     الغزل بالمذكّ  عديو

تاج :  ومنهم اء عصره وتحدث عن صفاتهم كَدأب شعر    الغلمان من األتراك بغزله على األغلب،       

 والعماد األصفهاني، وابن القيـسراني، وابـن        ،الملوك بوري بن أيوب، وابن منير الطرابلسي      

 مات قصائد المدح كما أسـلفت     ر في مقد   غزله بالمذكّ  قد جاء جلُّ  و الساعاتي وغيرهم كثيرون،  

 ومقطوعـات   ،)هلـدرا ( ينهي إحداها بمـدح       أخرى  سابقًا، باإلضافة إلى ثالث قصائد     الباحثة

  .أخرى قصيرة بلغت خمس مقطوعات

ادس غزل بالغلمان فـي أدب القـرن الـس        وقد أشار الباحثون المحدثون إلى ظاهرة التَّ      

ذوذ الجنـسي  م العصر بشيوع الشُّ قسا في حكمه ووص ن فمنهم م  : واجتهدوا في تعليلها   ،للهجرة
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، ومنهم من غـالى فـي       )2(رالمذكّ لغزل أبي نواس ب    ومنهم من جعل هذا الغزل امتدادا     ،  )1(فيه

  قد  هذا الغزل  حكمه فرأى أن    ة أساسـها سياسـيوهـو االنتقـام   ،قيل بسبب بواعـث نفـسي 

من األتراك وغيرهم من المماليك الذين سيطروا على هذه البالد، لذلك كان معظم              الالشعوري 

  .)3(غزل بالمذكر فيهمالتّ

  )4(اسـي  العصر العب  إال في لم يعرفها العرب    اهرة   ميل فئات المجتمع لهذه الظَّ      أن كما 

    وم والتُّ عندما دخل أبناء الفرس والر رك الد ثُ وكَ ،ين اإلسالمير بي من الغلمان الذين عملوا      الس

 لون بالغلمان تقليدا  ة كانوا يتغز   شعراء تلك الفتر   لى أن  إ  ذلك يعود، و خدما وسقاة عند المسلمين   

وقد انتشرت   ريف، والتماس المعنى الطَّ   ةسلي والتَّ بقصد المتعه تظرفًا  ، و عراءلمن سبقهم من الشُّ   

ـ  ، غزل بهملتَّإلى اعراء األمر الذي دفع الشُّبصورة لم يسبق إليها،     "اهرة  هذه الظّ  بح حتـى أص

ـ    ، كما كانت تفتتح قصائد الشِّ      به قصائدهم  نعراء يفتتحو  للشُّ هذا الفن عادةً   سيب عر قـديما بالنَّ

  .)5( "عائناألطالل وذكر الظَّوبكاء 

متنـاوالً ظـاهرة بـارزة فـي          كغيره من شعراء عصره،    رلمذكَّبا ابن الكتَّاني تغزل  

ـ  - غالبـا - األتـراك ل بالغلمانقد تغزف،   الجنسي ذوذدون حرج أو شعور بالشُّ    مجتمعه،   ن وم

                                                
األدب في بالد الـشَّام     ، باشا، عمر موسى،     238،  األدب في العصر األيوبي   سالّم، محمد زغلول،    : ينظر )1(

الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر ، بدوي، أحمد، 513 ،كعصور الزنكيين واأليوبيين والممالي
 .92، والشّام

رسـالة  ،  اتّجاهات الشّعر العربي في القرن السابع الهجري في بـالد الـشَّام           الصايغ، هنرييت،   : ينظر )2(
 .61،م1980  مصر،دكتوراه، جامعة القاهرة،

، ينظر الرد على هذا الرأي في كتاب        4/109،  يخ الشّعر العربي  تارالكفراوي، محمد عبد العزيز،     : ينظر )3(
 .293، ألحمد فوزي الهيب،الحركة الشِّعرية زمن المماليك في حلب الشَّهباء
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 للجمـال عنـد     ياسا مق ووضع) رمعذّالغازي  وومي،  أياز الر (: أسماء الغلمان الذين تغزل بهم    

  .ذ أن تتوافر فيمن يعشقه ويهواهبحات الي يفصل باونوهالغلمان، 

ـ    ارتجاالًينظمها  تبين أن أغلبها كان     ات ابن الكتّاني    ي غزلي دقيق ف بعد التَّ   ه عنـد رؤيت

 امـصور ،  ة جميلة أمامه بحلُّ  ظهروقد   ،) المعذّر غازي(فيقول في غالم اسمه      مصادفة،   الغالم

   )الخفيف(                             ]59[:حانيعارضه، واصفًا إياه بالرفي رات التي بدت عشَال

  شَـــعراتٌ بـــدتْ بِعـــارِضِ غَـــازِي    قَـاَل قَــوم علَـى ســبِيلِ التَّهــازِي  
ـ         ــرازِ       قُلْتُ قَوَل المحب حـين بـدا الريـ ــرِ ط ــةٌ بِغَي ــا حلَّ م انــح   )1(ـ

  

نة من ثمانيـة    ته المكو في قصيد  الشّاعر حين تَغَزل بأياز الرومي     هوما أجمل ما صور   

 له لوحـة جميلـة تـضمنت أعـذب     راسماخر بيت منها، في آ ) اردلَه(مدح فيها   و،  عشر بيتًا 

 وكالمه حسن لين، ولفظه بـديع       مايله وتبختره، األلفاظ وأعمق المعاني، فهو كخوط البان في ت       

 ،الغالم  قد أهدى لهذا    الشَّاعر   ف كالياقوت والدرومي هذه اللّ  الر  وحة، لعلّه يحويجـود   ، عليـه  ن 

ألحقـا بـه    قـد   ، فهواه وعـشقه     رجد واله عبهر، ليبثّه ما أصابه من ال     ة في الد  لَيلَ ولو بِ  ،بطيفه

مجزوء الكامل(                                                              ]54[: ، يقولررالض(  

ــوطَ  ــا خُ ــانٍ  ي ا بــكْر س ــاس لٍّ     مد مـــيخرا  وـــربك تَـــاه   
ـ   ــ ــيغَ بالتْ ص ــظ ــديع لَفْ بــيحِتَ    و ــا ودرا نْقـــ    ياقُوتًـــ

ــر ــا ض ــو م جي ــو ــك لَ ــرى       طَيفَ ــدهرِ ُأخْ ــي ال ف ــة   د بِلَيلَ
ــا   ــه مـ ــثَّ ِإلَيـ ــى َأبـ ــى وهجــرا       حتَّـ ــتُ منْــك قلً الَقَي  
ــر    فَلَقَــد َأضــر بِــي الهــوى    َأج ــي ف ــر ــتَ تَنْظُ ــو كُنْ )2( الَ  
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ه على خدفيشبهه وقد بدا  ،  الغالم الشَّاعر بذلك بل تفنَّن في وصف عذار ذلك          ولم يكتف 

فاح، ونتاج ريقـه   تّبالخده  شبه   بعد أن وقع في غرامه، و      كان شمسا وصار بدرا   وأنَّه  ،  بالبنفسج

وم من عينيه،    النَّ وسلببنوره   سحره حيثة القاتلة،    الحاد جفون الغالم  تولّعه ب  مصوراخمر،  بال

  )مجزوء الكامل(                                                                            ]54[ :يقول

ـ  ــ ــذَارِك ال قَ عــو ــلْتَ فَ سَأر    كغَيــد ص ــن م رــض ــتْرا ـمخْ س  
  ــه ــسج حولَـ ــب البنَفْـ ــشَّحرِي    كَتَـ ــالعنْبرِ الـ ــطْرا بِـ سـ  
   ــَل َأن ا قَبــس ــتَ شَم ــد كُنْ ــدرا      قَ تَ برــص ــواك فَ ى هــو َأه  

ــن  تُفَّـــاح خَـــدك نُقْـــُل ــرا       مـ خَم كــفَتَي ــن شَ م ــاح   يمتَ
ــرى      الجفُـــو  يـــا قَـــاتلي بِـــشَبا ــاك تُغْ ــى بِجفَ ــى متَ  نِ ِإلَ

ــرى   ــنَةَ الكَـ ــلَبتَني سـ ــي      َأسـ ــي ف ــدْأتَ ِل بــلِّو ــ تَص    ارقْ
ــصبـا ــا الـ ــحرتَني بَِأيـ )1( وكُنْــتُ َأنْفُــثُ منْــك ســحرا حِ    وسـ  

اعر ولوعته، ويحزن لحزنه، فكأنه يعـيش  وحة، يكاد يعيش ألم الشَّ ه اللَّ ل في هذ  والمتأم

  . وجماالًقًاذي زادها تألُّباق الّوحة بالطِّاللّحبا وغراما مع فتاة ال يطيق فراقها، وقد حفلت هذه 

 طلب منه بعض المطربين أن يعمـل لـه   عندماي قالها تغزله بالمذكر قصيدته الومن  

ما اعتراه من شـقاء بـسبب هـواه وعـشقه            ، مصورا تاره مذكرا ومؤنثًا  غزالً في معنًى اخ   

     ع من وصال منللمحبوب، فقد من ي ا للخيال ليبثّ إليه   بقي مترقِّ ، و بحما حلَّ به مـن سـوء        ب 

  ) مجزوء الكامل(                                                   ]87[ : يقول للعهود،حال، فهو راعٍ

ــ نَعــالِ  م الوِص ــن ــاُل م ــالِ     تْ وِص ــب الخَيــ ــتُ مرتَقــ   فَبقيــ
ــا  ــه مـ ــثَّ ِإلَيـ ــى َأبـ ــاِلي      حتَّـ ــوء حـ ــن سـ ــه مـ   الَقَيتُـ

ــاِلي     د ِلبانَـــةَأرعـــى العهـــو  ــببٍ حبـ ــالَ سـ ــرمتْ بِـ   صـ
ــا ب ــا مـ ــسلُو ومـ ــا تَـ ــاِلي      الُهـ ــا بِبـ ــسلُو لَهـ ــر الـ   خَطَـ
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ــاعدتَني  ــفُ ِإن سـ ــا طَيـ ــالِ     يـ ــة بِالوِصــ ــد القَطيعــ  بعــ
)1(صرِ اللَّيـــاِليقـــحـــالَمِ مـــن َأ    ُألعــــذِّب اَأليــــام بِالـــــ  

  

، ثم يطلـب    أبداالشَّاعر   ينسهاعر نسيان المحبوب له في الوقت الذي لم          يشتكي الشَّ  مثُ

  يف في هـذا األمـر     ه، وإن ساعده الطَّ   يف أن يساعده في وصال من قطع وصاله وود        من الطَّ 

الـة  يالي، فكم ليلة قضاها متنقالً بـين الغز ه سيعذّب أيامه باألحالم التي تراوده من قصر اللَّ   فإنَّ

ما نظـر   لَّوكُ الل،ة كالغالم مسترخية تتثنى من الد      فتاة جميلة حسناء، شاب    والغزال، فهو مع كلِّ   

ر فـي نهايـة     أسنانه اللؤلؤية، ويقر  رمقه بنظرة قاتلة، وإذا تبسم ظهرت        المحبوب إلى الشَّاعر  

 مـن ورد    أرقُّ بـل هـي      ،دة محبوبه يتحلى بأجمل األخالق، وخدوده رقيقة متور       أنالقصيدة  

  ) مجزوء الكامل(                                       ]87[ :يقولائحة العطرة، مال المحمل بالرالشَّ

ــزالِ     كَـــــم لَيلَـــــة قَـــــضيتُها  ــة والغَـــ ــين الغَزالَـــ  بـــ
  دــو ــلِّ خَـ ــع كُـ ــ    كَـــالغُالَ مـ ــثمِ وشَـــ ــدالَلِ ادنٍ خَنـــ الـــ  

   قْلَتَــــيبِم نُــــو ِإلَــــيرــي     ي ــن آلِلــ ــسم عــ ــمٍ ويبــ  رِيــ
ــا  ــشَّماِئلِ وجنَتَــ ــوِ الــ ــشَّ    حلْــ ــن ورد الــــ   )2(مالِه َأرقُّ مــــ

أال وهي عـودة    ،  الباحثونها   إلي تنبهظاهرة   ومما يسترعي االنتباه في القصيدة السابقة     

وال نستطيع أن    نس الحبيب ، حتى إننا لنحتار في أحيان كثيرة في تحديد ج         رمير إلى المذكّ  الض ،

3(ة المميزة نكتشفه إال بعد أن نرى بعض صفاته الخاص(.  
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  وترى هنرييت الص  ايغ أن ر قـد يكـون     غزل بضمير يعود إلى المـذكّ     بب في التّ   الس

ـ      في إضفاء صفة التّ    عراءالشّغبة من   الر ، وتميـل   )1(ساءبجيل واالحترام وإظهار الخضوع للنّ

ا الذي يظهرأيالباحثة إلى هذا الرا للمرأة احتراموخضوع  .  

اني في مقطوعة له التمسها منه الملك المسعود سكمان بـن محمـد،             ل ابن الكتَّ  ويتغز

 بغـالم مـن     متغنيا فيهـا  وآخرها قاف،   رة أولها ثاء    وطلب منه أن يعمل له خمسة أبيات مذكّ       

 في احتـساء الخمـرة    رغبته في وصاله المتمثِّل   مبينًا،  األنثويةشبيهات  اه بالتّ بها إي شاألتراك، م 

 الموت والهالك لمن يلومه في وصف نبـت شـعر لحيتـه،             ، متمنيا  الذي يفوح مسكًا   من فمه 

  )البسيط(                                                                                     ]76[:يقول

  ظَبي من التُّرك َأضحى وهـو معـشُوقُ          ثَملْتُ من حسنه والكَأس يرشُـفُها     
ــ    ثَبـتٌ كَـَأن بِفيـه وهـو مغْتَبِــقٌ     فكًا وــس ــقُم رِيِإبو ــاس ــده طَ ي ي  
       ـهفَم ـنم بالح امدتُ ميتَساح وقُ     ثُماورو ــر ــا ثَغْ انَهز ــد ــرفًا وقَ ص  

ــنْدوقُ    عا سـركُم َأبـدا     فَلَستُ مذي  ثقْ بِي  ــابِ صذَوِي اَأللْب ــد   والــسر عنْ
      ـهارِضع تي نَبي فنالَم نلْتُ مــقُ     ثَك ــوِين وتَعرِي ــه تَنْ ــدا في ب ــد   )2(وقَ

         

اخترعـه عليـه     الًز غَ ،ربالمذكّله من ستة أبيات      أخرى    في مقطوعة   الشَّاعر ويتغزل

  الـذي  ،ؤلؤ، وشفتاه بالعقيقللُّ بالغصن الوريق، وثغره وريقه با  ها خصر بعض أصدقائه، مصور 

  )الرمل(  ]79[:قيق، يقولق نقطة الكاتب في الخط الده كتعلّقه في خد، وصور تعلّه ريق فمهشقّ

ــقْ       نَثَـر الطَّـلُّ علَـى الغُـصنِ الورِيـقْ      ــرٍ ورِي ــن ثَغْ ع ــرِب عــًؤا ي   لُْؤلُ
ــ  م ــاب ــق طَ ــن عقي م ــفَاه ــقْ      نوشَ ــي وادي العقي ف ــكْنَاي ــا س هلَأج  
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ــدي   ــن كَبِ ه مــد ــي خَ ــتْ ف ــي    علَقَ ــبِ ف ــةُ الكَات ــدقيقْنُقْطَ ــطِّ ال )1( الخَ  
  

يشتكي في نهاية المقطوعه فهو ظمآن مـن        وبالغالم،  ه   مدى تعلّق  ابن الكتَّاني  يصورو

شدق فؤاده به، ه وتعلّة حبتذبل وتغرق جفونه  جعل إلى حدالرمل(     ]79[:، يقولموعبالد(  

ــقْ       ِإن يكُن يجحد قَبلـي فـي الهـوى      ــسك الفَتي ــقُ كَالم نْطي يمــد   فَ
   ــه نَتجــي و ةَ فــشَّام ــقَ ال   ا تَـــشْهد بِالقَتْـــلِ حقيـــقَْأنَّهـــ    حقَّ
ــا  الظَّم ــه ــشْتَكي منْ ي يــَؤاد ــقْ    فَفُ ــه الغَرِي ــشْتَكي منْ ــوني تَ   )2(وجفُ

  

 جمـع فيهـا   إذ، بغالم آخـر ومن طريف شعر ابن الكتَّاني المقطوعة التي تغزل فيها       

والثَّغـر اللُّؤلـؤي،   تين، ونرجسة الجفـون،  كتورد الوجن(بعض المعاني المطروقة في الغزل،   

ة ليبتكر فـي صـوره،      بيعي في ذلك المظاهر الطّ    مستعيرا) رعوالعارض وما اختط عليه من شَ     

  )السريع(              ]97[ :ؤلؤ، يقول واللُّ،يحان والر،وسنرجس، والورد، والسفهناك صفة النّ

   ــه فْنج ــن م جِســر ــرى النَّ ــا تَ َأم   ــه ــن وجنَتَي م درــو ــاني ال ــقُ ج   يرشُ
ــيه      وسوســنًا نَــثَّ علَينَــا الَّــذي      ارِضع ــي ف ــان حيالر ــب ــد كَتَ   قَ
  ــرِه ــن ثَغْـ ــضد مـ ــًؤا نُـ ــاقَ حتْفــ       ولُْؤلُـ س ــق يقع نــي بــه   ي ِإلَي
  ــه ــي لَـ ــب قَلْبِـ ــذي قَلَّـ   )3( وأحنُــو علََيــه  َأهــواه الَ زِلْــتُ     فَوالَّـ

  

تّع م ي د أن ما يري نَّر ال ليصف محاسنه ويصور جماله، وإ      كّيتغزل ابن الكتَّاني بالمذ   وقد  

الم ر في صورة حسنة، وذلك بع      بإظهار المذكّ  فهرِطْتلقي وي د أن ي عد إلـى تحويـل العيـوب       م

ه الباحثة مما  ة فيه إلى فضائل، ولعّل هذا       الجسديدتُع ه ذلك  اعر، من    للشَّ ا ابتكارا  :ما نَظَمرمتند 

، راسما لهما مـشهدا     متفكِّها في رجلين كلٌّ منهما يلقَّب بالضياء أحدهما ضرير واآلخر أعرج          
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    ى الخيال القائم على التَّ     إل ينتقل به من الواقع الحقيقيداعي المتَسد من لقبيهما، ليحقـق بـذلك   ج

  )المتقارب (                                          ]52[ :، يقولةسلياإلضحاك والتّقد و النَّغرض

ــا   ــسق كُونَ ــن غَ انِ ماءــي ض     رــس ــى يخْـ ــسومهِما ذُو النُّهـ   بِـ
ــسها   ــتُ ال َأيُل رــو ــرِير يقُ ض    ــذْكُر ــا يـ   وَأعـــرج يعجِـــب مـ

ــ ــيقُ ــزاَلتُوُل لَحقْ ــي الغَ لبِرِج        ــر طمــارِقُ الم ي البــاتَن ــا فَ مو  
  ــه ــفَعتْ كَفُّـ ــزعم ِإن صـ ــصر     ويـ بي ــه قْتــي و ا فَفرــرِي 1(ض(  

حـاول إظهـار هـذين      يجمالهما، بل   و ال يصف حسنهما     في األبيات السابقة  اعر  فالشّ

جـل  اعر سـرعة الر   صور الـشّ  ريف، إذ   نلتمس منها المعنى الطَّ    الرجلين في صورة حسنة،   

ـ  ر الَّريضجل ال، وصور الربالبرق -وهو يلحق بالغزال   - األعرج ـ ذي إن صـفعه بكفِّ ه ه فإنَّ

  .يبصر بوقته

هو، قاة ومجالس اللّ  اعر قد اتخذَّ من الخمر وسيلة لوصف الس        الشَّ نومن الجدير ذكره أَ   

    اقي من خالل وصف الخمرة    فنراه يقول في وصف الس  ،    لـة  مثّحيث أسبغ عليه من الصفات الم

  )الخفيف(        ]81[ :، يقول)ه المبتوكخصروحاظ،  اللّبابليومقرطق، ومعسول، وأغيد، (بـ 

ــوك       الـشُّر   فـي  معقُـلَ  دعـوا التَّ   يا صحابِي  ــتماعِ الجنُ ــى اس ــوا علَ   بِ وجنُّ
ــسو عم ــد ــفِّ َأغْي ــن كَ ا موهبــر ــاووك    واشْ ــق جــ ــا مقَرطَــ   لِ الثَّنَايــ

ــابِ ـ ب ــ ــدس المْئ ــو نَ ــاظ لَ اللِّح يل      ــوك ــصرِه المبتُ ــى بِخَ هَأو رــز   )2(ـ
  

  

 أب شعراء عصره   ر في غزله بالمذكّ   وابن الكتّانية التّ  يكثر من المعاني   كَدركّز قليديوي 

غنـي  التَّ: ون من الغزل  للّائعة في هذا ا   الشّقليدية   التّ فمن المعاني  على األوصاف عند المحبوب،   
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 وغير ذلك من األوصـاف، كوصـف        ،قدود وال ، والخدود ، واأللحاظ ، والجفون ،بجمال العيون 

وغيرها ارذَالوجه والعارض والخال ونبت الع.  

 فـنظم ،  قاد في بعض غزله إلى طبيعـة العـصر        قد ان  الباحثة أن الشّاعر     ترىوعليه  

 لقدرته علـى القـول فـي الموضـوعات     اه فعل ذلك اختبار ، ولعلَّ غزل بالغلمان أشعارا في التَّ  

، فغزله بالمذكّر كان تقليدا لمن سـبقه، أو قالـه بقـصد التّـسلية     ائعة عند معاصريه يومئذ الشَّ

أن الشّاعر  ويمتِّعه، كما    بذلك المتلقي    ليطرفر في صورة حسنة     إظهار المذكَّ والمتعة، محاوالً   

وم بالشّذوذ الجنسي أو االنحراف في ما قاله من أشعار في التّغـزل  لم يكن يعاني مما يسمى الي    

بالمذكّر، بل إنّه كان ينظم هذا النّوع من األشعار ليثبت لآلخرين أنه كـان يريـد أن يجـاري             

العصر في تلك الحقبة التّاريخية، وربما أراد أن يضفي على شعره نوعا من الفكاهة والتَّنـدر                

  .  هذا النّوع من األشعارمن خالل تناوله لمثل

  :ثالمؤنّبالغزل : الثجاه الثَّاالتّ

ـ   حيث جاء ،  ن الكتَّاني فقد كان في المرأة      غزل اب  منالث  جاه الثّ أما االتّ  ث  غزله بالمؤنّ

  .بيتينتقع في  ومقطوعة واحدة قصائد المدحمات باإلضافة إلى مقدي قصيدتين، ف

بثالثـة    الـشّاعر تغزلحيث ، رزل بالمذكّ من الغاحتل الغزل بالمؤنّث مساحة أقل    وقد  

  . والساقية،انيالجواري والقالمحبوبة، و: من النِّساءأنواع 

فهـي   جمالها الفتَّـان، ا بمتغني، في إحدى قصائده بن الكتَّانياقد وصفها فأما المحبوبة    

ها، وصف لين قـد   : يالمتمثِّلة ف ور التقليدية    المعاني والص  مستوحياعذراء تتمايل كالخيزران،    

 )المتقارب( ]47[ : في أبيات طلبها منه األوحد المغنِّييقولإذ  حيل،، وخصرها النَّهاابِضولذّة رِ

ــستْ    ــا لَبِ م اءــذْر عـــو يلــذَارِي يِ    للْح ــا عـ ــتُ علَيهـ   ِإالَّ  خَلَعـ
ــالخَيزرانِ   ــدلِّ كَ ــن ال م ــيس ارِ      تَموــس ــفَ ال ــين عطْ ــا اللِّ فُهطعيو  
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  فَينْقَــد مـــن هيــف وانْحـــصارِ      حــذَر مــن قَــدها َأن يميــد   وأ
ــفَ الَ  ا كَيرِهــص ــن خَ م ــب جارِ       َوَأعاِإلز ــس م ــس ح ــد ــزوُل وقَ ي  
)1( فيهـا عقَـارِي     ٍ ربِيعا ومـن رِيـق        فَمــن وجهِهــا زهــرِي ِإن َأردتُ     

  

  

يتهالـك ويفقـد    حيث  ،  بالمحبوبةر مدى تعلّقه    يصورقيقًا في غزله، إذ      اعرويبدو الشَّ 

تتساقط دموعه بين ماء     ، مبالغًا في تصوير نفسه، بحيث       بر والجلد الص  ر أسـاه  ونار، ويـصو  

 ه يقوم بتوديعها بحرقة      الوداع فإنَّ  جاء وقت إذا   ف ه،في حب    تـي  موع الَّ ولوعة، وهو يذرف الـد

علـى    تـساقطت  موع وكأنّها قطرات ندى    الد تْدبفَ بين ماء ونار،  لئ  آلالها  مدرارا كأنَّ قط  تتسا

 )المتقارب(                      ]47[ :ول في تورده وحمرته، يقنارلَّالجمصورا ذلك الخد بخدها 

ــصوارِ       تَعلَّقْتُهـــا وزمـــان الـــشَّبابِ   ــورٍ كال ــى ص ــفيعي ِإلَ  شَ
ــادني  ــا قَـ ــتُ بِهـ ــا كَلفْـ عــدم اِإلصــطبارِ ِإلَــى وطَنــي      فَلَمـ  

ــا  ــي فَودعتُهـ ــونِالجوآلِلـ ــارِ       فُـ ــاء ونَ م ــين ــا ب اقَطُ مــس   تَ
ــةُ طَـــلٍّ علَـــى جلَّ    كَــَأن الـــدموع علَـــى خَـــدها  ( ــارِبقيـ   )2()نَـ

 ابـن   تـي اسـتهلّها   مة الخمرية، الَّ   في سياق المقد   فيأتييان،  غزل بالجواري والق  تّل ا أما

سب، لكنَّها في   ة النَّ ة رومي نَيالخمر وسيلة لوصفهن، فهذه القَ    من   فاتّخذ في قصائد المدح     انيالكتَّ

  )مجزوء الرجز(                      ]19[:ها، يقولجِنْغُتسلب العاشق بِوداللها تنتمي إلى العرب، 

ــماعِ  ــى ســ ــة علَــ ــا    قَينَــ ــرومِ  لَهـ ــن الـ ــسب مـ   نَـ
ــا ــن لَكنَّهـــ ــدالَمـــ ــي     الـــ ــ لِ تَنْتَمـــ ــرب ىِإلَـــ   العـــ

  واليلَـــــب بِــــيض الــــصفَاحِ      مـــــن دونهـــــا جارِيـــــةٌ

ــم ــن عاشـــ  كَـ ــلَبتْ مـ   )3(ســـــلَب بِغُـــــنْجِ عينَيهـــــا    قٍ سـ
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ذي فاق صوت معبد المغنّي، وبطول عنقهـا        ل بجمال صوتها الّ   غزاعر ويت ويتغنّى الشَّ 

ـ     ،بصوتها إذا غنّت  جالوت  تكاد تُخرس   حتّى إنّها   ونعومة أطرافها،    ي سلِّ وتنطقه بعد موته، وتُ

   ]26[:اق بسحر هواها الذي تنفثه، يقولق العشّ ولد، ويتعلّواتي ال يعيش لهنساء المقاليت اللّالنِّ

  )البسيط(                                                                                          

ــتْ    ــا تَركَ ــلِ م مالر ــاة هكَم ــة   وقَينَ
     

  دــوــيتَا   ِلعــوتًا والَ صالَ ص ــدبعم  
     ةــدنَاه افاَألطْــر ــةمنَاع اءــدييتَا       جــل إص ــشَّاق مِ العــد ــردتْ ِل ج ــد   قَ

ــتْ    جزــا َإذَا ه ــرِس جالُوتً ــاد تُخْ ــا      تَكَ ــوت جالُوتَ الم ــد عــقُ ب تُنْطــوتًا و ص  

ــوالً        الشَّمسِ َأيـن الـشَّمس منْـك ِإذَا        ضرةَيا   ــت قَ ــا قُلْ ــا م ــلَّيت المقَاِليتَ سو  
  )1(تَعبـــدت هاروتًــا وماروتَـــا  بِــه       علَـق العـشَّاق سـحر هـوى    نَفَثْت فـي  

  

  )المنسرح(           ]49[ :المخمور وهي تغني بصوتها  ثانية، قينة جماَلاويقول واصفً

ـ   و ــرِ     قَينَــة بِالجمــالِ حاِليــة الــ ا الخَمهتوــص ــي بِ ــحالِ تُغَنِّ   )2(ـ
إحـدى  وصـف  ، حين  بعمر بن أبي ربيعة  متأثِّرايبدو فيه    رائق    غزلي  شعر وللشَّاعر

ي فقد تحدث بأسلوب قصـص     قصيدة بلغت خمسة عشر بيتًا،       فيالجواري اللواتي شغفن قلبه،     

  عن زيارة ليلي تَْأة فاجالجواري، بها إحدى    ه  ف قيب ليلتها منعزالً   وكان الر ، استطاع أن مهيبهـا  ي  

ور ، مستوحيا المعاني والـص    جمالها الفتَّان حسن  ، واصفًا   بعيدا عن عين الحسود   يلة  في تلك اللّ  

 الذي أضاء له ظالم تلـك       رهاجمال ثغ في  نتاج ريقها بالخمر، و    لذة ريقها، واصفًا     ة في قليديالتَّ

  )المنسرح(                                                                            ]95[ :، يقولالليلة

ــا   ــي محياهـ ــةً زارنـ ــا لَيلَـ ــا     يـ ــان َأوفَاهـ ــا كَـ ــد مـ   بغَيـــرِ وعـ
ـــمس ةـــارنْـــتُ ُأولَـــى زِيتْقَرـــا       حاهنِ ُأخْرمــي ــى محـــب بِـ   علَـ

ــا   فَم ــُؤوس ــك الكُ ــاطي بِ ــتُّ ُأع   َألَـــذَّها فـــي فَمـــي وَأحالَهــــا       بِ
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  ــد ــدام وقَ ــا الم هرِيق ــن م ــزِج ـــــا    َأمنَاهيامِ عـــــدلَـــــتْ بِالمتَغَز  
 ــب ــة والرقيـ ــزٌِلفـــي لَيلَـ  ُأحبهــــا والحــــسود يــــشْنَاها      منْعـ

ــا   فَم ــالَم ــا الظَّ هــي ثَغْر ــاء ِل ــا     َأض ــى ثَنَاياهــ ــي علَــ )1(َأزاُل ُأثْنــ  
ها لـو   أنَّبالقضيب،  ه قدها ب  ي شب توقد بالغ ابن الكتاني في وصفه لجمال تلك الجارية الَّ         

 دعت المى نداءها   ت  يمن قبره للب      اها في أحسن صورة، وهـو      ، فقد أبدع في خلقها اإلله، وسو

كما فتارة تأمرها وتارة تنهاها،     قلبه وفؤاده، ونفسه مطيعة لها،      فهي  إذا خال بها،     ينسى صالته 

 كال الحالين اعر في    والشَّ ،هرجهى وتَ  تزيد قلبه أس   تحفظه كذلك، وهي  هي   و اأنه يحفظ عهده له   

لكان مولًى لهـا    اعر   هواها وعشقها الذي تولّع به الشّ      ولوال  ويكفيه منها ما يكفيها منه،     يهواها،

  )المنسرح(                                                                          ]95[:، يقولال عبدا

ــ ــضيبِ لَ ــةٌ كالقَ ارِيـــ ج ــت ال عد ــــا    واهلَلَب ــــرِهقَب ــــنتَ ميـــــم 
ــا    فَم ــه ــا اِإللَ هــي خَلْق ف عــد ا      َأباهــو ــاغَها وسـ ــا صـ ــسن مـ  َأحـ
ــا    تُ بِهــو ــالَتي ِإذَا خَلَ ى صــس ـ       َأنْ ــدهرِ لَـ ــع ال م ــي هاواهــس ستُ َأنْ  
ــا     الَ ســيما والنُّفُــوس فــي يــدها     ــارةً وتَنْهاهـــ ــا تَـــ   تَْأمرهـــ
ــجاياها     َأحفَــظُ عهــدي لَهــا وتَحفَظُنــي    ــن ســ ــا زاَل مــ   وذَاك مــ
هــر ــى وتَهجـ ــي َأسـ ــد قَلْبِـ ــا      تَزِيـ ــالَتَينِ يهواهـ ــى الحـ ــو علَـ   وهـ
ــا  ــذيبني حرقًـ ــا يـ ــوالَ هواهـ ــا      لَـ الَهوــتُ م ــدا وكُنْ بتُ عــر ــا ص 2(م(  

  

ة ، وصاغها بألفـاظ رقيقـة سـهل   األبيات السابقة بجمال تلك الجارية   في   تغنّى الشّاعر 

 في  ونةيولُ في المعاني    ربٍ وقُ سِربة، مع جمال في الج    ذْة، وموسيقى ع  سلشفافة، وعبارات س  و

  .ركيبالتَّ
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 جزمكيف   موضحاعشقه ولوعته بها،     صور فيها    ،مقطوعة من بيتين   وله في جارية بخدها خال         

  )الكامل  ( ]90[:، يقول كالمسكتْدبفَفظنَّه سلساالً، وكيف قبل شامة خدها  ب الباردذْ العابهاضه برمفَ

ــسالُ     ومليحة مزجـتْ فَمـي بِرضـابِها        ــابها سلْـ ــتُ َأن رضـ   فَظَنَنْـ
  )1(مسكًا وَأيـن مـن الفَتيـق الخَـالُ            ولَثمـتُ شَــامةَ خَـدها فَوجــدتُها   

  

، فهي حسنة تشبه الغزالـة      بها فقد اتّخذ الشّاعر من الخمرة وسيلة للتّغزل         قيةالساأما  

يتها خفيفة متمائلة أمام ناظريـه، بديعـة        شْي الخمر من كفِّها، وم    قستَ في مشيتها وطول عنقها،   

الحس ن والجال، تُ مهامن   -اس النّ لِّمعلَطافَت-نْ صقُعور، ورية الصالعنبـر،   من المسك وها أطيب

 )المنسرح(                                  ]49[ :تُخفي الصباح إن أسفَر بشعرها الحالك، يقول

  علَـــى َأنـــينِ النَّايـــات والـــوتَرِ     الـسحرِ   الكُـُؤوس فـي    بِتُّ ُأعـاطي  
ــا  م ــة ــداء كَالغَزالَ يــفِّ ج ــن كَ رِي     مــص ــى ب ــشَتْ علَ م ــو ــا لَ َأخَفَّه  
ــا    هلَطَافَت ــن نِ مــس ــةُ الح يعدرِ       بوةَ الــصــنْعص النَّــاس لِّــمتُع  
ــن م ــب ــاجِ َأطْي جــي الزــا ف ـــرِ    رِيقَتُهطـــرٍ عنْبعو يـــقفَت كـــسم  

ــُل َأع ــرتْ تَميـ ــا ِإذَا خَطَـ ــالمطَرِ    طَافُهـ ــاح بِـ ــُل اَألقَـ ــا تَميـ  كَمـ
ـ      تَكَاد تُخْ  الـص ـفَرَأس ِإن احبي الصــ    ف رِ صــشَّع ــن ال م ــك )2(بح بِمحلَوِل  

  

  

تعرض الشّاعر لمفاتن   ، حيث   حسيا غزالً كان الشّاعر   غزل أن تلحظ الباحثة مما سبق   

 ـا        هكالوج: اهرة منها ة الظَّ المرأة الجسدير، أمر ورِقَّة الخَصواألطراف والخال واللِّباس والشَّع  

  .بجمالهن الجسدي اإلعجاب لم يتعدفإنّه  يانبالجواري والقغزل الشّاعر 

  في       والجدير ذكره أن قيام الغلمان   ولعلَّ،   قليالً  كان والقيانالجواري   شعر ابن الكَتّاني 

بب في التطرق إليهن ولو     السو،   مكانهن  سد وا يدخلونها بأعمالهن في األديرة واألماكن التي كان     

                                                
  .334، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .299نفسه، ) 2(



 80

 فـي  ابن الكتّانيوجدها و خَص اهللا بها المرأة دون الرجل      تلك األمور التي   يعزى إلى    باإلشارة

غـزل  ما انتقل إلى التّ الشَّاعر إذا ذا باإلضافة إلى أنه ،والقيان ولم يجدها في الغلمان   الجواري  

، مـع   مـن تردادهـا   عراء  قليدية الّتي أكثر الـشُّ     يلوذ باألوصاف التّ   فإنَّه  عامة بمحاسن المرأة 

  .تالف في طريقة التّعبير والتّصويراالخ

  : في غزله الشائعةالمعاني المطروقة: المحور الثّاني

: األول: موضوعينضمن   ن الكتَّاني غزليات اب في  المعاني المطروقة   ستعرض الباحثة   

  .يضم المعاني المعنوية: يضم المعاني المادية، والثّاني

  :المعاني المادية. 1

األسـنان،  الخال، والعارض، و  (من المعاني المادية التي طرقها ابن الكتّاني في غزله          

  ) .، والجفن، والجسم كامالًوالخصر، والريق، والوجه

 طلب منه صديقٌ أن يصف الخَاَل الذي في خد عمر بن رجب             قدفتصويره للخال،    أما

اشـة،   مشبها خصره األهيف بالغصن، معبرا عن عاطفته الجي       ، حسنه وجماله  مصورا،  الصائغ

 عشقه له، متمنيا لو يتكـرم عليـه    كسا وجنته سحرا وجماالً، مصورا بسبب وجود الخال الذي   

 )السريع (                                    ]85[ :قال، زين وجهه وخاله الذي ،بقبلة في خده

ــاِلي نِ الحــص ــبِيه الغُ ــاس شَ ـــاِلي    مـــي حف نْظُـــرـــفَ الَ ييَأه  
       طُو بِـهـسنِ يـسفَ الحيلِّ سســاِلي    و   علَـــى كَِئيـــبٍ  دنـــف  بـ

  ـرا ضـةً       ممحِلـي ر ـادج لَـو الخَـــالِ    هو ـــي الخَـــدف لَـــة1(بِقُب(  
ويقول في رسم شامة على و الرمل(                                  ]79[ :ة محبوبهنَج(  

   ــه نَتجــي و ةَ فــشَّام ــقَ ال ــشْهد بِالقَ     حقَّ ــا تَ ــقْ َأنَّه ــلِ حقي   )2(تْ
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ر، وتكررت صورة الغالم    عومن المعاني المطروقة وصف العارض وقد خط  فيه الشَّ         

  )الطويل(    ]63[:حول صدغيه، وشبهه ابن الكتَّاني بالعنبر والمسك، يقولالشَّعر الذي نبت 

  )المتقارب(                                                                       ]88[ :ويقول        
  

   عارِضـيه  وقَد سـيج الحـسن فـي      
                       

ــذَارا    ــساِئلِ  عـ ــرِ الـ ــن العنْبـ   مـ
ــ   ــا  ويبـ ــٍؤ كُلَّمـ ــن لُْؤلُـ ــنَ      سم عـ ــن شَـ ــَألَّقَ عـ ــلِ بٍتَـ   )2(كَامـ

  

  

  )المديد(                                 ]24[ :ارض وقد خطّ فيه الشعر كأنه مسكويقول في الع

ــن آسِ ــذَارِ آه مـ ــد العـ ــطَّ     وقَـ ــسكًا خَـ ــي مـ ــحيفَتهفـ   )3( صـ
  

  )الكامل(                       ]51[ :بت في الحدائقباخضرار النَّ الغالم ويقول، مشبها نبت عذار
  

  )مجزوء الكامل(                              ]54[ :ه بالبنفسجعذاره وقد بدا على خدمصورا وقال 

 ــذَارِك قَ عــو ــلْتَ فَ ســـ َأر ــضر     ال ــدغَيك ـمخْ ص ــن ا مــتْر س  
  ــه ــسج حولَـ ــب البنَفْـ ــشَّحرِي     كَتَـ ــالعنْبرِ الـ ــطْرا بِـ )5(سـ  

إذ  وصف تورد الوجنتين وحمرتهمـا        التي طرقها الشَّاعر   ومن الموضوعات التقليدية  

  )المنسرح(                                                ]33[ : تورد خد صاحبه بنبت اآلسصور

  ـــهبجحبِـــاآلسِ ي خَـــد دروو      ـــدِإلَــى َأح ـــوِيعرالَ ي ــدح6(َأو(  
  

                                                
  .315 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .330 نفسه،) 2(
  .276نفسه، ) 3(
  .303نفسه، ) 4(
  .306-305نفسه، ) 5(
  .286نفسه، ) 6(

ــ     من كَساك الحسن من بعد مـا خَطَـا         تُرى ــا  ع ــد واخْتَطَّ ــد بِالنَّ ــا ن لم ك1(ذَار(  

ــالُوا ــذَارِه : قَ ــتُ ع نَب ــم ــذْ تَ ــالَ م س     ــر ــا خَطَ ــتُ م بفََأجلُوــس ــاطرِي ال   بِخَ
     ـتالنَّب اررالَ اخْضـى     لَوبالر ـتهـا زالنَّــ    مورِوِلنَــاظ ونالغُــص ــتهــا زم 4(ر(   
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  )المنسرح(                                                ]41[ : وحمرتهماالخدينويقول في تورد 

ــراك مــ   ب بر انحــب ســٍإ ن ما     حرــد باكــد ــي ورد  وخَ مد ــن 1(م(  
  

  )مجزوء الكامل(                                                  ]54[ :ويصور خد صاحبه بالتفاح 

  )2(ايمتَــاح مــن شَــفَتَيك خَمــر       مــن تُفَّــاح خَــدك نُقْــلُ  
  

  

همـا   كأنَّ ي الغـالم  غَدوصف األصداغ، فقد وصف ص    ومن الموضوعات التي طرقها     

  )مجزوء الكامل(                                 ]98[ :ريفوق بنفسج تدلّت فوق خده الغض الطَّ

 ــي ــالثَّغْرِ النَّقــ ــسمتُ بِــ ــفي    َأقْــ ــه يوســـ ــسنِ وجـــ   وبِحـــ
  نِ  فَـــوغَيدبِ الـــصقْـــربِعو      ــرِي ــض طَــ ــسجٍ غَــ   )3(قَ بنَفْــ

  

ويقول مصووقد لَ الغالم صدغار المنسرح(                                ]41[ :غ قلبهد(  

قْرع ــن اصبــس ــد لَ ــينِ قَ ــك اللَّتَ يــةَ قَ    ب بــيح ــصدغكلْبِ ــود  بِ 4( اَألس(  
  )الكامل(                   ]51[ :عطف صدغيه ولينهما بالغصن الناضرمصورا ويقول 

  

                                                                               ]33[ :شدة بياضها يقول ِلدر غزله تشبيه أسنان محبوبه بالبومن المعاني المطروقة في

  )المنسرح(

دـــرالب ـــنثَغْـــرٍ َأنْقَـــى مـــا وــارِضٍ    َأم عــي و ف درــز ــضاعف ال   )6( تَ
  )المتقارب( ]88[: مياه األسنان وبريقهاذي تتألق من حوله الّلك أيضا تشبيه أسنانه باللؤلؤ ومن ذ

                                                
  .293، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .306نفسه، ) 2(
  .339نفسه، ) 3(
  .293نفسه، ) 4(
  .303نفسه، ) 5(
  .286، نفسه) 6(

  ومعقْرب الـصدغَينِ تَعطفُـه الـصبا      
                       

  )5(مــن ِلينــه عطْــفَ القَــضيبِ النَّاضــرِ  
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ــا   ــٍؤ كُلَّمـ ــن لُْؤلُـ ــسم عـ ــنَ      ويبـ ــن شَـ ــَألَّقَ عـ ــلِتَـ   )1(بٍ كَامـ
  

وشـخّص  ،  هأما خصر المحبوب وعطفه وعارضه وقده فقد أكثر ابن الكتَّاني من ذكر           

ـ  مـر  المحبـوب    يصور خصر الشَّاعر  ، ف نا ما يدور حوله من معانٍ     ل ـ  ة بأنَّ  مهفهـف،   نيه لَ

  )المديد(                                                                                       ]24[:يقولف

ــاس م ــن ــى م ــتُ علَ ــينٍ فَخفْ ــصرِ     ِل ــواهي هخَــ ــه الــ   )2(ودقَّتــ
    المنسرح(                                               ]41[: يقولفه مزنّر، ة بأنَّومر(  

ــى ــوامٍ ِإلَـ ــصن قَـ ــه غُـ   )3(نَــاعمٍ َأملَــد   الخَــصرِمزنَّــرِ    كََأنَّـ
ومرالبسيط(                                                  ]26[ :يقولف ودقيق، ة هو واه(  

  )4( الـدعصِ منْبوتَـا   علَى غُصنٍ فـي    بدرا     الخَـصرِ تَحـسبه   من كَفِّ َأهيـفَ واهـي     
  

المتقارب(                                                      ]88[ :يقولفة هو ناحل، ومر(  

ــه ِلين ــنعصِ ملَــى الــدع ــيسمــلِ       يالنَّاح رِهــص ــشَى علــى خَ    )5(فََأخْ
  

نكهةَوأما ريق المحبوبة فإن رائحت السريع(                     ]32[ : كالقرقف، يقوله(   

ــا قَرقَـــــفٌ ــا رِيقَتُهـــ ــالَح     كَأنَّمـــ ــا الم الثَّنَاي ــك ــن تلْ ــفُ م   )6(تُرشَ
 بالبدر في تمامه،    وجماله  المحبوب ه وج بهاءثم ينتقل في الوصف إلى الوجه، فيصف        

  )السريع(                                   ]32[ : تفوحان بالمسك يقولا سودا شفاهيحويأنه و

  ــتَّم ــه كَبــدرِ ال جــوِي وحــىيلَم        فَــاح كــسِإذَا الم كــسالم 7(كَأنَّــه(  
  

                                                
  . 330، "شعر ابن الكتّاني"اني القسم الث )1(
  .276نفسه، ) 2(
  .294نفسه، ) 3(
  .278نفسه، ) 4(
  .330نفسه، ) 5(
  . 285، نفسه) 6(
  .نفسه والصفحة نفسها) 7(
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  )الهزج(                                                                          ]50[ :ويقول

ــد   وِإالَّ ــى كَالْبــ ــع فَتًــ )1(رِرِ َأو َأبهــــى مــــن البــــد     مــ  
  

  

  

ثمنراه يصو المتقارب(                     ]62[ :ن محبوبه بالمرض، يقولفْر جمال ج(  

ــضيبِ  ــجٍِ كَالقَـ ــفَ ذُو فَلَـ ــنٍ       وَأهيـ ــيلٍ وجفْ َأس ــد ــريضبِخَ 2(م(  
  

  )المنسرح(    ]41[ :وقد شبه جمال جسم المحبوب كامالً بالقمر الذي ال مثيل له، يقول

ــي  ا فــر ــا قَم ي  ــد حَأو ــه ــي     جماِل ف ــك ــد  مثْلُ وجالَ ي ينــالَم 3(الع(  
  

ر المحبوب بالظّوقد يصوبالمديد(                                ]24[ :شأ، يقولي والر(  

ــٌأ ــن رشَ نِ مــس ح هترــو ــتُّ     ص ــسرورا بِــ ــه مــ   )4(بِرْؤيتــ
  

  )البسيط(                                                               ]76[ :ويقول

  )5(ظَبي من التُّرك َأضحى وهـو معـشُوقُ            ثَملْتُ من حـسنه والكَـأس يرشُـفُها       
  )المنسرح(                                      ]15[ :يقولإذ بية، ه المحبوبة بالظّكما يشب

  
  

العربي فهـي   وتلحظ الباحثة أن جميع تلك األوصاف السابقة ليست جديدة على الشّعر            

  . للشّاعر فيها تقليدية وال فرادة

  

  
                                                

  .302، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .315نفسه، ) 2(
  .293نفسه، ) 3(
  .275نفسه، ) 4(
  .322نفسه، ) 5(
  . 266 نفسه،) 6(

 ِإنــةٌ و ــتْ ظَبيـ ــرتْ ِإن لَفَتَـ   نَظَـ
                        

  ــك نِ  ِإلَيــو ــن الجفُ ــلَّتْ م ــا س 6(ظُب(  
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  :المعاني المعنوية. 2

 )والواشـي قيب الري  نِّج لوم العاذل، وتَ   : ( في غزله  ترددتالتي   المعنوية   من المعاني   

ة  عام ةٌولم يكن هذا األمر وقفًا على ابن الكتَّاني وحده، وال على شعراء عصره، بل هو ظاهر               

، ويتـذمر مـن     الحبيبة، ويأسى لرحيلها  على شاكلة قوله يشكو صد      بي القديم،   عر العر في الشِّ 

 )المديد(                                         ]43[: ، يقولالواشي الّذي أفسد العالقة بينه وبينها

 ــه ــتُ َأرمقُــ ــبٍ كُنْــ   خيفَـــةَ الواشـــين مـــن حـــذَرِه    وحبِيــ
)1(فَبعثْـــتُ الـــنَّفْس فـــي َأثَـــرِه    صـــد ظُلْمـــا وانْثَنَـــى غُـــصنًا  

  

  )المتقارب(                                                              ]88[ :يقول في لوم العاذلو

ــذْلُ  ــي الع ــروقُ ِل ي  ــه بح ــن لِ  فََأ    مــاذ ــمِ العــ ــشَقُ ِلالَِّئــ   )2(عــ
  

  )مجزوء الرمل (                                                                              ]1[ :ويقول

ــــدع ــــنتْــــبٍ عــــي عنعدِلي    وــاذ ــن عـ ــرِ مـ ــبِ ذكْـ   )3(عتْـ
  

المنسرح(                                                         ]95[ : والحسودقيبوكقوله في الر( 

 يـــبقالرو لَـــةـــي لَيـــزٌِلفنْعا     مــشْنَاه ــسود يــ ــا والحــ )4(ُأحبهــ  
  

  )الطويل(                                                           ]12[ :وكقوله في الشاهد والرقيب

ــوُل وفَــوقي     مـن الحـب زاِئـرا      طَيفٌ ِإذَا مر بِي     قيــبشَــاهد ور َأقُ
  )5(العـاني المـشُوق ذُنُـوب      ِإلَيك من     الوصلِ يا طَيفُ هـْل بـدت   بِحقِّ لَياِلي 

                                                
  .295، "شعر ابن الكتّاني"قسم الثاني ال )1(
  .331نفسه، ) 2(
  .256نفسه، ) 3(
  .337نفسه، ) 4(
  . 264 نفسه،) 5(
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لياته ألم الفراق، وعذاب البين، وما يلقاه من ألـم الهجـر،         ويصور ابن الكتَّاني في غز    

  )الطويل(                                                                              ]12[ :يقول

ــ بح ــتِّم ــدُأكَ ــي ا قَ انرب  هدوــد ص  
                       

ا ِإن ذَا لَعجِيـــبويعـــرِض عجبـــ    
ــي     قْتُلُنيقًَا وــو ــي شَ لُنمحــىي   قلً

                       
  ــنع ــدعبيو قَرِيــب ــوهو نَــيي1(ع(  

   

وقد كان للبيئة الشَّامية تأثير واضح في غزليات ابن الكتَـاني ظهـرت فـي أسـاليبه                

ا  مازج ،رغزل بالمذكّ ة في التَّ  اعر معاني الفروسي   استعارة الشَّ  :أثرومعانيه، ومن مظاهر هذا التَّ    

 ومما ال شـك فيـه أن      المشاعر،  ، ومصورا   غنيا بالجمال متبين معاني الغزل ومعاني الحرب،      

 عر، إالَّ ورة قديمة في الشِّ   هذه الص الشُّ  أن    ادس أكثروا مـن ذلـك بـصورة        عراء في القرن الس

لم ون بيئتهم، وهي بيئة لم تعرف الـس حوظر، وعرضوه عرضا طريفًا، وكأنهم يست    تسترعي النَّ 

  . )2(امام ِلإالّ

 علـى المحبـوب     فيـسبغ ة والجمال،    بالقو يوحييبسط جوا   ه  فإنَّاعر حين يتغزل    فالشَّ

الح،       ويستعيرفات التي تصور محاسنه،     الصفجفنه سيف مـاضٍ    في ذلك أدوات الحرب والس ،

  ويستخدم ،شونظراته سهم مري  فوس ألفاظ القتـل   في النُّالجمال في وصف أثر هذا     ابن الكتَّاني

  .والجرح واألسر

 ما يثيره الجمال في نفسه مـن تبـاريح   اكأ ابن الكتَّاني على ألفاظ الحرب مصورتَّ ي لذا

  )مخلع البسيط (  ]89[ :يقولإذ  ،)القاتلونصول، وتراش، وسهام، (: وأشواق، ومن هذه األلفاظ

ــ  ــا سـ ــونِ المهـ ــا ِلجفُـ ــراشُ منْهــــا والَ نُــــصولُ      هاممـ )3(تُــ  
  

                                                
  .264، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .238، ادس الهجريام في القرن السعر العربي في بالد الشَّالشِّالرقب، شفيق، : ينظر) 2(

  .333، "انيشعر ابن الكتّ"القسم الثاني ) 3(
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   )الطويل(                                     ]63[ :، يقولعسكر وعساكر: من ألفاظ الحربو

  

  )السريع(                          ]32[:يقول) وجراحتثخن، (:  ألفاظ الحرب التي اتَّكَأ عليهامنو

  )2(وتُــثْخن العاشــقَ منْهِــا جِــراح       تَـــرِيشُ بِالهـــدبِ ســـهام الهـــوى
  

  

شويقول مباهما محبوبه األسمر بالرح السمخلع البسيط(                               ]89[ :ةمهري(  

نلَــــد رِيهمكَالــــس رــــمــولُ      َأس ــصرِه النُّحـ ــي خَـ ــرطَ فـ   )3(َأفْـ
  

  

  )مجزوء الكامل(                    ]54[ :، يقولد واألسريالقَ: ومن ألفاظ الحرب التي اتكأ عليها

  

 فـي   قـة ة بالر ز بصورة عام  تمي غزل ابن الكتَّاني   إن : القول تستطيع الباحثة مما تقدم   

 بأصداف ومحار جملت ألفاظه ومعانيه وأساليبه        الشّاعر جاءحيث  عبير،  هولة في التَّ  فظ، والس اللّ

، إلى غير ذلـك،     صلهم، والعين بالنَّ  ظر بالس حظ والنَّ وصوره، وذلك بما يحتويه من تصوير اللَّ      

  واستطاع أن ي ة القديمة بقالب حيوي جديد وظهر ذلك فـي ح         ور  صوغ الصديثـه عـن    الغزلي

ور على خصب خياله ومقدرته الفائقةاألصداغ والوجنات، ودلَّت هذه الص.  

  

                                                
  . 316، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .285  نفسه،)2(
  .333نفسه، ) 3(
  .306نفسه، ) 4(

)1(هم الرهطُ ِللْبلْوى فَيا لَهم رهطَـا          وعسكَر من سحرِ الجفُـونِ عـساكرا        

  دــص ــه ِلــ ــى ُأقَبلَــ ــشْرا    حتَّــ ــسا وعـ ــه خَمـ  ق مقَاِلـ
)4(ـةُ صـرتُ كالمـصفُود َأسـرا      ب    لَمــــا تَمكَّنَــــت المحبـــــ  
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 فقـد اسـتعار مـن       ، أنثوي ه غزلٌ فيبدو كأنَّ ر  غزل بالمذكّ وقد برع ابن الكتَّاني في التّ     

    ا من الصة والمعاني    الغزل بالمؤنّث كثيرة وأسبغها علـى محبوبـه، فـيظن        ور الجماليالغزلي

 اعرقد لوحظ تركيز الشَّ   ، و  ذكرا  المخاطب بهذا الغزل هو أنثى وليس      لة األولى أن  القارئ للوه 

 ونحول  ،دوهفهفة القَ  كجمال الوجه وتورد الخد وحمرته،       في غزله على وصف المفاتن الحسية     

  .لوعة البعد والفراقالجسم بسبب 
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  :اتاإلخواني: الثالثالمبحث 

فقـد  ،  ادس الهجري عراء في القرن الس   عرية بين الشّ  اض الشّ ون من األغر  شاع هذا اللّ  

 يطرأ في حياتهم اليومية مـن مواقـف         خالله ما راسل، يعرضون   عر وسيلة للتّ  من الشّ اتَّخذوا  

        ة، ويغدقون فيها مـشاعرهم الـصة أم هزليادقة وأحاسيـسهم  وقضايا خاصة سواء أكانت جدي

العباراتقيقة منتقين لها أجمل األلفاظ والر .  

واإلخوانيات عبارة عن رسائل أدبية يتبادلها األدبـاء واألصـدقاء لبـث مـشاعرهم              

عراء من خاللها العالقات االجتماعية بيـنهم       ويصور الشُّ وعواطفهم فيها، أو لقضاء حاجة ما،       

 وقـصائد   ، والعتاب ،ضوي تحت لواء هذا الفن التهنئة     نوي ،وبين رؤسائهم وأصدقائهم وأحبابهم   

  .)1(معارضاتال و،المراسالتلصداقة، والمساجالت الشعرية، و وا،الود

اعر راسل، فكانت هذه األشعار بين الـشَّ      ون وسيلة للتَّ  خذّ ابن الكتَّاني من هذا اللّ     وقد اتَّ 

   ولة من األمراء والوزراء والملوك، وموضـوعات هـذا اللـون           وأصدقائه، وبينه ورجال الد

وق والحنـين، كمـا شـملت       كوى أو الـشَّ    للعتاب أو الـشّ    فقد جاءت معرضا  ،  عري جمة الشِّ

 إلـى  د على رسالة صديق باإلضافةالر ، أوستهداءاالأو طلب الحاجة  : موضوعات أخرى مثل  

ة، وغير ذلكاألحداث اليومي.   

ـ  عري من األغراض الشِّاكثير  نأومن الجدير ذكره    ات، ة يدخل ضمن إطـار اإلخواني 

سالة الواحدة أغراضا عدة في آن واحد، أو تقتصر          فقد تعالج الر   ،يضيق البحث عن حصرها   و

كتفي ببحث أهم األغراض التي وظّفها ابن الكتَّـاني فـي        الباحثة أن ت   وترى على جانب واحد،  

 ووجدتْ الباحثـة    وبين من يراسلهم،     ة بينه ة العالقة االجتماعي  ع طبي  من خاللها  رووص،  شعره

                                                
  . 292 ،مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، بكري، شيخ أمين:  ينظر)1(
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المراسالت، الـدعوة إلـى     : ( عشرة مقطوعة، شملت     وثالث قصائد،   خمس في هذا المقام     له

  ).مجلس، العتاب، الشّكوى، طلب الحاجة

في إخوانياته، مثال ذلك ما نظمه جوابا على          بثَّ ابن الكتَّاني أشواقه إلى أصدقائه      قدو      

داقة شاعر الص  عن م  فيه يعبر   ،ء الدين علي بن السمين     الموصل بها  كتاب بعثه إليه صديقه من    

الر   ظر فيه بـين الحـين واآلخـر،    من النَّولم تشبع ، بهت عيناه قيقة، فأثنى على كتابه، وابتهج

  ]42[ :اعر شعرا، وذلك في قوله الشّجاء ردفهب، كلماته منثورة في الكتاب كالذّف

  )البسيط (
  عيني بِذَاك فَلَـم تَـشْبع مـن النَّظَـرِ             وافَى كتَاب بهـاء الـدينِ فَابتَهجـتْ       
  من وابِلِ الفكْرِ الَ مـن وابِـلِ المطَـرِ             وبان منْثُـور تبـرٍ قَـد سـقي َأدبـا          
ــك َأرتَــع فــي ــا كَفَّي يحْل وَأز لَــمضِ ال     ووـرِ   ربالح نياِئلِ بسر ـرِ والح1(ب(  

      

في صدرِ كتابٍ كتبه إلى بغداد تضمن شوقًا واستيحاشًـا لـشهاب الـدين              أيضا  وقال  

    ]82[:، يقوليحن فيه إلى لقائه إالَّ ويوم مصورا حنينه إليه، حيث ال يمر يوسف العقاب،

 )الوافر(   

فشَــع ــنم ــكــتُ ِإلَييكَتَبقشَــوــا     ي و ــي يراكَ ــي كَ ــدينِ خَطِّ ــهاب ال ش  
ــرا  ــين يقْ ــُل ح قَبى يــس ــتُ ع ــا      وقُلْ ــك فَاكَ ــتُ ِإلَي ــا كَتَب م جاعــو   لَ
ـ     َأحـــن ِإلَـــى ِلقَـــاك وأي يـــومٍ    )2(ن ِإلَــى ِلقَاكَــا يمــر والَ َأحـ

    ابن الكَتَّاني ا على قصيدة  ونَظَمب يونس بـن     كتاب ورد عليه من بغداد من        جوابالمقر

   ديق،  - يبدو أنّه كان أحد أصدقائه   -أحمد القرقوبيام شبابه مع ذلك الـصوهمـا   يتذكر فيها أي

وما فيها من أماكن وأيام ورياض      يلعبان ويمرحان في بغداد، فتعاوده الذّكريات، ويتحدث عنها         

                                                                 ]21[: وجيران، يقول

                                                
  .295، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .326نفسه، ) 2(
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  )مجزوء الكامل(

 ــك ــى كتَابـ ــا وافَـ ــرب يـ   وَأعـــرب يـــذَكِّرني فَبـــدا    مقَـ
ــن ــبِ عـ ــانِ طيـ ــشَّبا ريعـ   بـــالزوراء نَلْعـــب ونَحـــن بِ    الـ

ــر     وكــــد َأســــطُره فَلَثمــــتُ يــي تُ َأط حفَر ــن م بــر   وَأطْ
 ــام ــه َأيـــ ــضتْ للّـــ   بِكُـــلِّ مكْتَـــب وَأنَـــا وَأنْـــتَ     مـــ

ــب       ذَْألَـــــ بِـــــَأخْالَقٍ  نَلْهـــــو ــا وَأطْي مــالَ طَع ــن الطِّ ذَ م  
ــيشُ ــورا والعــ ــضر الــ ــذْهب      مخْــ ــينِ مـ ــرز الكُمـ   قِ مطَـ

 ـــعم ةــــراَل نَــــْأ جِيــــازم     ــي ــُل ف ــشْرب كُ ــسهِم ونَ   )1(مجاِل
فالشَّاعر يحدثنا عن ذكريات وأيامٍ وأحبة وصحبٍ له هناك، مبديا شوقه لبالده بكل مـا                

أماكن وطبيعة وبشَر وحياة، خاتما القصيدة بالحديث عن القَدر الـذي جـار عليهمـا      : فيها من 

  ] 21[ :بالتّفريق بينهما وتشتيت جمعهما، مقررا أن الدنيا تفعل كما تشاء بأهلها، يقول

  )مجزوء الكامل(

اءــض ــار القَـ ــشَرقَ جـ ـــ فَـ ــشتُّ     الـ الم نيــب ــرب  ـ ــا وغَ   بِنَ
 الَـــتـــا زا منْيــا     تَجِـــي الـــد ــذْهب ء بَِأهلهـ ــدا وتَـ   )2(َأبـ

  

ا، فها هو ذا يستدعي صديقًا إلى مجلـس         وكان ابن الكتَّاني شَغُوفًا بالخمر مصرا عليه      

 فـرائض   لخمـرة مجلـس ا  لهيأه له كما يحب ويرضى، جاعالً        الشَّراب، ويزين له ذلك، فقد    

الضحك والبكاء، والـدموع    : وحقوقًا، وقد أسبغ عليها ألفاظًا تعج بالصوت والحركة تتمثل في         

 )المجتث(                                                                      ]77[ :والرقص، يقول

ــوانَى   ــضر والَ تَتَــــ ــقُ    احــــ   عنْـــــدي شَـــــراب عتيـــ
ــصديقُ     ومجلــــس قَــــد تَهيــــا   ــب الـــ ــا يحـــ   كَمـــ

                                                
  .272، " الكتّانيشعر ابن"القسم الثاني ) 1(
  .نفسه والصفحة نفسها) 2(
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كــــحضِــــا  ايمقْصِ الحوقُ ِإ    ِلــــراوكَـــــــى الـــــــرذَا ب  
ــانٍ  ــع عـــ ــه دمـــ ــشُوقُ     كََأنَّـــ ــه المعـــ ــد ملَّـــ   قَـــ
ــا  ــدامِ علَينَـــــ ــوقُ     فَللْمـــــ ــراِئض وحقُـــــ   )1(فَـــــ

         

اعر  فقد عاتب الـشّ     موضوعا لبعض الرسائل اإلخوانية عند ابن الكتَّاني،       العتابوكان        

الملك المسعود، والوزير ضياء الدين بن شـيخ الـسالّمية، والملـك    : ( الحكم همأهلثالثة من  

  ).المؤيد نظام الدين

 من ذلك مقطوعته التي عاتب فيها الملك المسعود قطب الدين سكْمان في تخلُّفه عنـه                     

 )مجزوء الرمل(   ]72[ :ز والحاجةوقلَّة نظرِ الديوان في حقّه، ويشكو فيها ما هو فيه من العو

ـ  ــ ــا سكْ ينِ يــد ــبِ ال ــْل ِلقُطْ ــي      قُ ــك رِقِّـ ــا ماِلـ ــمان يـ   ــ
ــصر اآل  ــا قَــ ــا كَميــ ــقِّ     يــ ــالرمحِ  اَألمــ ــاَل بِــ   جــ
ــن دراه    مـــْؤنَتي منِّــــي وخُبــــزِي  ــي مــ ــي ورِزقــ   يمــ
ــي   ــْل ِلـ ــح قُـ ــى ُأفْلـ ــي    فَمتَـ ــنْجح طُرقــ ــى تَــ    )2(ومتَــ

  

قُطـع  بعد أن    يعاتب ابن الكتَّاني الملك المسعود        زاخرة بالعتاب والشكوى   وفي مقطوعة أخرى  

ويبثُّ  ليه ويهتم به،  ويسأله أن يلتفت إ    النقطاعه عند خدمته، وفيها يعاتبه على نسيانه له،          رزقه

  ]73[: إذ يقولمليئه بالدراهم والذهب، في حين أن كفَّي الملك المسعود، ما في صدره

 )الكامل(                                                                                            

   الـشِّتَا رِزقـي    ما زِلْتَ تَقْطَع فـي    
                       

ــي    قبالِ الَ يــو ــى اَألم ــن علَ ــا م ي  
ـ             ــي     قُْل ِلـي َأليـة حالَـة وبِمـا اسـ ف ذَاك ــك ــتَوجبتُ فعلَ ــيـ    حقِّ

   ــه نَعرِ تَمــز ــدر ذَاك النَّ ــا قَ م       قــرالع عــاني نُكغُــصنِّــي وع 
ــوغَــاريتْتْ عرــف ص َأم اكــد ــن وِرق      ن نَ مــبٍ و ذَه ــن م ــاك    )3(كَفَّ

                                                
  . 323-322، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
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كما عاتب ابن الكتَّاني الوزير ضياء الدين بن شيخ السالمية بآمد لما رأى تناقصه فـي     

  )السريع(               ]83[ :عنه  أن يكون قد بلَّغه إنسان سوء محاالًمخافة إليه معتَذراحقّه، 

ــا     واِهللا الَ َأنْــــسى والَ يقْتَــــضي ــر نُعماكَــ ــي َأن َأكْفُــ   دينــ
ــا   ي ــاء ــذْالً ج ــلَّ نَ ي لَعدــي ــا      س ــزور َأفَّاكَـ ــي الـ ــُل عنِّـ   ينْقُـ

ــا   ــرع الوفَ ــسخَ شَ ــد َأن ينْ ــا     يرِي ــاره ذَاكَـ ــا يخْتَـ ــان مـ   الَ كَـ
  َأن ــاك ــب فَحاشَ ــرى ذَنْ ج ِإنــاكََا     و ــذْنب حاشَـ ــذَ المـ   )1(تَُؤاخـ

  ]65[ :وكتب إلى نظام الدين، يعاتبه لما رأى تناقصه في حقّه، واصفًا ما آلت إليه حاله  
 ) الطّويل(                                                                                         

ــ م تُكواكَــســد ــديحا مخَلَّ ــي ملَفْظ ن  
                       

  ولَم تَكْـسني معنًـى يـدوم والَ لَفْظَـا           
  يطُوفُ فَـالَ شَـخْتًا يعـافُ والَ غلْظَـا       وصيرتَ شـعرِي فـي ثَنَـاك مـشَردا           

ــيًئا ــتَني شَ ضاوعــاو ِإنَّمو ــشَيء   تَفَاوقْتَ فَاستَقْلَعتُ من شَـجرِي المظَّـا           بِ
  )2(ا ينْفَع المغْرور َأن سمع الوعظَـا      فَم    ِإذَا كَان الَ يخْشَى مـن الـوعظ غَافـلٌ         

العجـز عـن تنفيـذ     :أن من األمور التي تستوجب االعتذار شعرا  الباحثة  وعليه تلحظ          

وأو تلبية أمر،دع ، رسال هدية ال تناسب المقام أو إ، كتابعلى أو اإلبطاء في الرد.  

قد نفـذ إلـى العـضد أبـي         عر، ف  من موضوعات هذا اللّون من الشَّ      الشَّكوىوكانت  

، فقال يشكو مـن      وجاء إلى بابه بها فرده      مدحه فيها  الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ رقعةً      

  ]56[: الجود بالمديح، وال يقابل مديحه بالصدُلبِاقَعادة يلك، واصفًا إياها بالروضة، فهو ذ

  ) المنسرح(
  ــد ــرِيمِ وقَ ــك الكَ ــى بابِ ــتُ ِإلَ   جِْئ

                       
  نَقَّحــتُ فكْــرِي فــي مــدحكُم دررا  

ـ     ــ ــر ال ــد نَثَ ــةٌ وقَ ضوــا ر ا    كََأنَّهطَــرى مالنَّــد ــنــا مهلَيع مغَــي  
عوــض ــطَربتْ  تَ ــا ِإذَا اض هرِي ــن ــ     منْبعــا و ــسكًا فَتيقً امــر طا عر  

                                                
  . 327-326، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .318نفسه، ) 2(



 94

  ـعاِلمِ علِّـي َأقْـضي بِهـا وطَـرا            رصعتُها في ابنِ منْقـذ العـضد الــ         
ـ         َأنْكَحتُهــا قَمــرا  ؤودرشَــمسِ            وقُلْتُ بِكْـر مـن الكَواعـبِ كالـشْ  
   دــوَأس اهــوه ــنا عهدفَــصا     هرــشُّع ــو ال ــي َأب ى َأنَّنرــا د مو 

ــرا     ُأقَابِــُل الجــود بِالمــديحِِ ومــا    ــُل اُألم امــذَا ُأع ــتُ بِه )1(زِلْ  
وقد اتَّسع الشَّاعر في إخوانياته فضمنها الشَّكوى من الفقر، وطلب ما يحتاج إليه من                

ين غازي بـن     سيف الد   فيها يتقاضى في مقطوعتة المشوبة بالشَّكوى من الفقر،        قالكما  متاع،  

، ويطلب منه أن     لما كان على نصيبين    ، بفروة -صاحب الموصل  -مودود بن زنكي بن آقسنقر    

   لتُدفئه في الشِّتاء، ويستحلفه باهللا أن يعطيه مراده، فهو قادر على ذلك،ةينعم عليه بتلك الفرو

  )الكامل                                            (                                     ]25[ :يقول

فَروتـي وِإلَـى متَـى      ومتى تُعـاوِد      قَـد هجـم الـشِّتَا      موالَي سيفَ الدينِ    
لَقَدـالَ         والع لَـك امد ـكلَينْتُ عـمِإذًا فَتَــى      ض اكــوــا سخْلُفُهي سلَـي َأن  

       دودـوم ـنيـا اب قِّكبِح مفانْع  يالَّـذ    عــو مالج مــز ــشَتِّتَا ه ــع المتَ مجو  
 ُأتَاللّـــهَأن ـــدلْفَـــةً الَبح مقْـــس    رِكــو بِــَأمحتُثْبِتَــا تَمو ــا تَــشَاءم  

ـ            وبِاإللَـه وهـْل َأتَـى      ـعوذَ الـثَّالَثَ       يا َأيهـا الملـك الَّـذي عوذْتُـه الـ
ــتُ ــتَ تَكْبِ ــة  الَ زِلْ بيــلِّ كَت ــثَ كُ َأنْــتَ      لَيا وــدظََأبمتَــافَّــرتُكْب 2(ا لَــن(  

            

ممزوجة بمشاعر الحـب   رقعةً شمس الدولة المبارك بن الَّنفيس بن مخطر إلى   نفذكما  

 أن يحملهـا    فأبى غالم شمس الدين   الرقيقة بغرض التقرب منه والتحبب إليه وكسب مرضاته،         

 )الوافر                 (      ]18[ : شاكيا، واصفًا ما جرى معه، فيقول، فكتب إليه متعجبا،إليه

 ــك ــتُ ِإلَي ــا  كَتَب خَط ــك ــمس الملْ ــقَّ    شَ حرِ وــد ــك َأن ِلقَ ثْلــا م ابهي  
ــتُ ــالَّ   وقُلْ ه ــشَاك ــن يغْ ضِ معــب ــصاحبِي ح     ِل ــتَ ِل ــا  ملْ تَابــذَا الك ه  
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ــَأطْرقَ ــن فَـ ــه مـ ــيالً رقَاعتـ   شَـمس الملْـك يـابى      أخَـافُ  وقَاَل     قَلـ
 دــر ــْل ي هــتُ و ــشَّمس فَقُلْ ــا ال خَط     ـنمــض ــي تَ ا فابــر ــه شَ تتَاب1(ك(  

            

قد طلب من الوزير ضياء الدين      ، ف طلب الحاجة عر  ومن موضوعات هذا اللون من الشِّ           

قد نفذنا ِإلى الحصن في طلـب  : أبي العباس أحمد بن القاسم ابن شيخ السالمية شعيرا، وقال له    

  )الخفيف(                         ]48[ :فيقول بين مراده والمديح،  فيهااعرمازج الشّوقد  الشّعير،

ــشَّعيرِ     قَــد تَقَنَّعــتُ بِالــشَّعيرِ ومثْلــي    ــشعرِه بِالـ ــازى ِلـ   الَ يجـ
ــوزِيرِ      يا وزِيـر المـسعود سـاعد ِلمـن الَ           ــادي ال ى َأيــو ــى س جتَري  

ـ      كُلُّ شَيء يفْنَى     ـك ولَـو جـدتَ ِلـي بِملْـك كَبِيـرِ               سـوى مـدحي فيـ
ــا    ــد النَّ حــا َأو ــلِ ي ــاد القَلي ــرِ      فَنَفَ ــاد الكَثي ــه نَفَ ــوازِي بِ 2(سِ ي(  

  

ذ إلى الوزير   طّريق عن الحطب، فنف   وانقطع ال  ج بآمد،  وقد هجم الثّل   ونَظَم الشّاعر أبياتًا        

يضرب يمازج بين مراده ومدحه، و    ، ف ضياء الدين أبي العباس أحمد بن القاسم يطلب منه حطَبا         

نـاهي  المضروبة في التَّ وهو مثل من األمثال      ،اطَالقَمن  أصدق في وعوده     إنه   :فيقولبه المثل   

 على الحطب ليدفأ     منه  ويحصل ،يه بعطائه اعر على الممدوح علَّه يجود عل     فأثنى الشَّ ،  والمبالغة

  ) مجزوء الرجز(                                                                         ]64[ :، يقولبه

ــي    ــدقُ فـ ــيدا َأصـ ــا سـ ــا     يـ ــن القَطَــ ــوده مــ   وعــ
تُهفَدــتَر ــن َإذَا اســــ ــا    ومــــ ــماحا وعطَــ ــاد ســ   جــ
ــى   ــار علَـ ــد جـ ــثَّلْج قَـ ــطَا     الـ ــد ســ ــارِكُم وقَــ   ديــ
ــا     وعــــاد كَــــانُون كَمــــا   ــا أفْرطَــ ــان زمانًــ   كَــ
ـ    ــ    وكُــلُّ مــن يحــسب ذَا الــشْ ــباهر شَــ ــاطًا غَســ لطَــ  
ــطَطَا     فَـــالَ تَقُـــْل ِإلَـــى متَـــى    ــذَا شَــ ــور هــ  تَجــ
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 ــه ــن رأى خُطْوتَــــ ــا      فَمــــ ــشْيِ خَطَ ــي الم ــوُل ف )1(تَطُ  
ختمهـا  في مقطوعـة أخـرى لـه،    من الوزير ضياء الدين،     حطبا   اعركما طلب الشّ  

  )مجزوء الرجز(                                                                           ]20[:بقوله

ــم ــد هجـ ــسى قَـ ــثَّلْج عـ   )2(الحطَــــب  مــــن  تَميرنــــا    الـ
  

ين بهروز بـن عبـد اهللا،      من زين الد   بعض الحلوى  في قصيدة له   ويطلب ابن الكتَّاني  

 طابع الفكاهة   على القصيدة  بين مراده ومدحه، وقد أضفى       فيمزج،  وقد هجم البرد في حينها    

  )المجتث(                           ]96[ :ينزين الد، فيقول مداعبا صوير الهزليوالتَّندر، والتَّ

    ــنــا مي نيي الــزدــيــا سي    قُولَهــص   آراُؤه مـــــــــــ
  ــالَه ــيوف عــ ــن ســ ــسلُولَه       ومــ ــدا مــ ــى العــ   علَــ
ـ   ــ ــةُ ساميــ ــن جِبِلَّــ ــه     ومــ ــالتُّقَى مجبولَــ ــه بِــ  ـــ
 ــر ــي البـ ــوم فـ ــد ذَا اليـ ــه      نُرِيـ ــداك كَبولَــ ــن نَــ   د  مــ
ــسولَه      دقيقُهـــــــا كَالتَّبـــــــاطي ــة مغْــ ــن حنْطَــ   مــ

 نــو ــضر وَأن تَكُــ ــن الــ   بِ ســــــيدي مقْتُولَــــــه     مــ
 ــَأن ــر تَـــ ــرِ شَـــ ــسولَه    بِغَيـــ ــدها معـــــ   نُرِيـــــ

ــرةُ ــْأتي كَثيــ ــسمنِ تَــ ــا محمو     الــ ــى القَفَــ ــهعلَــ   )3(لَــ
  

 ، أن يصنع له حلْوةً وينفذها له مع عبده ريحـان      ،وقال وقد طلب من يونس بن الظّهير      

، وقد عرض فيها بحديثه على الهمام الذي         واعتذر بعذرٍ بارد   البيت في الحمام،  : ذ ِإليه يقول  فنف

  )مجزوء الكامل(                            ]86[ :كان يعمل عنده ويستوعب الحاصل من الجنايات

  ــــتُ ولَـــيس ذَنْـــب ِللْجمـــالِ    الَ ذَنْـــب ِلـــي فيمـــا طَلَبــــ
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ــذي ــذَّنْب ِللْــــسيف الَّــ   ســـواك بـــين النَّـــاسِ واِلـــي    الــ
ــاد      َأرســــلْتُ ريحانًــــا ِإلَيـــــ فَع ــك ــاِلي ـ ــد خَ بــفُّ الع كَ  
ـ   ــ ــي ال ــتَ ف يالب تَ َأنــر   ـــحمامِ حــدتَ عــنِ الــسَؤالِ       وذَكَ

ــ ــا قَـ ــوةً دَأنَـ ــَألْتُك حلْـ   عـــنِ العيـــالِ ســـَألْكمـــن ذَا      سـ
   فَِإنَّــــه ــــاممــــا الهــالِ     َأم ــع بِالمحــ ــٌل تَرفَّــ   رجــ
ــرا   ــدخَْل الحـ ــستَوعب الـ ــالَلِ     يـ ــنِ الحـ ــفُّ عـ   )1(م والَ يعـ

  

 لكنّها تصب في موضوع واحـد،  ،اإلخوانية تعددت أنماطها   األشعار إنخالصة القول   

 بـين    رقيقة  وأحاسيس ادقة ص  صورة واضحة للعالقات االجتماعية بما تحمله من مشاعر        يهف

اس وعالقات اجتماعية فيما بينهم، كما أن هذا الضرب من الشّعر عرض لنا صـورة مـن                 النَّ

 ود ومحبـة من  الحقبة من الزمن، وما كان يسودها تلك العالقات التي كانت بين الناّس في تلك     

حينًـا  راض ومتطلبات دنيويـة      أو سعيا وراء أغ    ،ر المحبة حينًا  ومجامالت بقصد تمتين أواص   

  .آخر
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  :الخمرة: الرابعمبحث ال

 ادس الهجـري  شعراء القرن الس   بحيث أسه ،  وبيهو والمجون في العصر األي     اللّ شاع

، واالختالط   كمعاقرة الخمرة  ،الخمرة ومجالسها وما يتخللها من مجاهرة بالمعاصي      في وصف   

  .غزل بالغلمانوالتَّساء، بالنِّ

عراء إلى شرب الخمرة جهرا دون خوف كما كان يفعل أبو نواس            دعا بعض الشُّ  قد   و

، ى الحياة قـصيرة المـد     يعتقدون أن لوك ينطلق من فلسفة كان أربابها       كان هذا الس  ومن قبل،   

    تنا مـن   ، ونروي غلّ  ذاتما علينا أن ننهب منها كؤوس اللّ      دى، وإنَّ فيجب أال يضيعها اإلنسان س

 لنسيان كل ذلـك إال بـشرب        سبيل، وأال نضيعها في حزن دائم وألم مرير، وال          حياةأفاويق ال 

  .)1(شة أنسا حقاء سعادة، والوالخمرة فهي تطرد الهموم وتجعل الشَّ

، وتنـاولهم لهـا فـي    وبياألي في شعر شعراء العصر ةالخمرشيوع وعلى الرغم من    

ه كـان ذا   أنَّكشفت لنا أشعار ابن الكتَّاني   فقد   ة،بدقّوصفها ووصف مجالسها وألوانها وأوعيتها      

،  مقطوعـات  وثـالث ،  قصيدة واحدة   علىهذا المقام   في  له  الباحثة  ميل لحياة اللّهو، وعثرت     

 التي قالها فـي الخمـر ولكـن          المتناثرة األبياتمات بعض القصائد وبعض      مقد باإلضافة إلى 

  .هنئة والتَّقصائد المديحضمن 

 معظمه فـي سـياق قـصيدة    جاء عند ابن الكتَّاني   الخمرة موضوع    أن وتلحظ الباحثة 

ماذج قصيدته التي مـدح فيهـا الملـك         ها جزء مكمل لبناء القصيدة، ومن هذه النَّ        وكأنَّ ،المدح

مـع   بـشربها  واستمتع فيها اعر في وصف مجلس الخمرة وسقاتها،       ن فيها الشَّ  الصالح وقد تفنَّ  

، وجـدت   المسك والعنبر، فحيثما وجد الخمـر      وريق عذب يفوح ب     لؤلؤي  حلوة، ذات ثغرٍ   نةيقَ
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عراء مـن وصـفها،     رب واللهو والمجون، تلك المجالس التي أكثر الشّ       مجالسه التي تحفل بالطَّ   

  )المنسرح(                                                                                    ]15[ :يقول

  ويوازي طعمها بطعم ريق محبوبتـه      ذة والمتعة،  بالخمرة التي تورث اللّ     الشّاعر ىنَّغَتَي  

  )السريع(                                                                                  ]32[ : يقولإذ

ــا قَرقَـــــفٌ ــا رِيقَتُهـــ ــالَح     كَأنَّمـــ ــا الم الثَّنَاي ــك ــن تلْ ــفُ م   )2(تُرشَ
  

مـن  هي    يشرب خمرا، ليست الخمرة التي يشربها العصاة، بل         البيت اهذاعر في   فالشَّ

  .ةحار بةطي ة تشبة ما ينبعث من الخمر من رائحة حاررائحةنبعث منه ه الذي تتريق محبوب

وانطلق ابن الكتَّاني يصف ليلة حالكة في أحد األديرة، إذ تعد األديـرة مـن األمـاكن       

هو، وكانت هذه األديرة تقدم لروادها الخمر المعتَّقة وغيرها مـن صـنوف المتـع،               الرئيسة للّ 

وظهر ذلك في مقدمة قصيدته التي مدح فيها الملك الصالح، متَّخذًا من سواد اللّيل سـتارا لـه                

 اللّيل يبعث السكينة والرهبة في النّفوس، فقد تنـاول الـشَّاعر           كما أن هدوء   عن أعين النَّاس،  

وصف الخمرة التي رغب بها متحررا في تلك اللَّيلة من قيود المجتمع، حيث بدأ ليلته عنـدما                 

 ضوء الخمرة الخالصة الساطعه منه، فتوجه إلى صـومعة فـي   - إلى هذا الدير  -شده وهداه   

ن الرهبـان  الدير ينفرد فيها الرهبان، مشبها إياها بالحبس، فلم ير فيها سوى أربعة أو خمسة م            

                                                
  . 266، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .285نفسه، ) 2(

  ذَهبــا الــدنَا نَاصــر يــا علْيــاك     عتْ جوانبــــهرصــــ ومجلــــسٍ
ــدو ــاتُهتَ كَاس ـ  ر ــ ــد ال ــد عقَ ــمزج    وقَ ــدر  ـ ــن ال ــا م لَهوــا ح ببح   

 ةــو ــة حلْـ ــع قَينَـ ــتْ مـ ــا    ِإذا عبِثَـ ــالً  َأكُفُّهـ ــتَ جحفَـ ــا خلْـ   لَجِبـ
ـــنع مـــستَب بِـــه كًا    لُْؤلُـــٍؤ كَـــَأنــس ــا مـ ــا  فَتيقًَـ ــرا وكبـ    وعنْبـ
ــشَّ ــروقُ ِللـ ــِإذَاربِ رِييـ ــا فـ ــا     قُهـ مجــز ــ م ــ رِيْأسالكَ ا اقُهــذُب 1(ع(   
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مستعينًا في ذلك بِحدسه، أحدهم يدرس اإلنجيل واآلخر خالٍ من الدرس، مصورا الراح الـذي               

يدور بينهم، أما الخمر فهي عتيقة من عهد كسرى، لكن القس لم يظْهِرها من بخلـه إالّ علـى                

  ]60[:من جنسهم، يقولقس واحد، فلما رَأوه يقترب من صومعتهم وثبوا خيفةً؛ ألنَّه ليس 

 )السريع (

  َأعـــوزني منْهـــا صـــراحيةٌ  
                       

ــبسِ    ــة اللَّـ ــة حاِلكَـ ــي لَيلَـ  فـ
   فـــي الـــديرِ كَـــالحبسِقَالَّيـــة    فَــصار يهــديني ســنَاها ِإلَــى    

 َأربعـــة بِـــالحزرِ َأو خَمـــسِ      فَجِْئتُهــا لَــم َأر فيهــا ســوى    
ــه ــدرس ِإنْجِيلَــ ــد يــ ــدرسِ     وواحــ ــن الـ ــالٍ مـ ــد خَـ   وواحـ
ــرسِ     وبيـــنَهم مـــشْمولَةٌ عتِّقَـــتْ    ــك الفُ لى مرــس ك ــد هع ــن م 

ـــا القَـــستَّقَهـــاعلُهجي فَلَـــم      ــس ــى قَـ ــحه ِإالَّ علَـ ــن شُـ  مـ
ــةً ــوا خيفَـ ــا رَأونـــي وثَبـ )1(والجِنْس الَ يهـوى سـوى الجِـنْسِ           لَمـ  

ثم يصف الشَّاعر بأسلوب قَصصي الحوار الذي  دار بينـه وبـين رهبـان الـدير،                  

ن إليه بالسؤال عن سبب هدايته لهذا المكان، هل هو ضوء الخمرة الساطع أم رائحتهـا          متوجهي

المعطرة بالنّشر، فبرر ذلك بهروب عينيه إلى ذلك المكان مقتفيا أثر ما رأتـه عينـاه، وبقـي                  

م، يخدعهم بحواره خشية اكتشافهم الفخّ الّذي نصبه لهم، فحدثهم عن الروم وعن كيفية اقتتـاله              

 )السريع(                         ]60[:لعلّه بعد هذا الفخ ينال من شرب الخمرة العتيقة، فيقول

ــالُوا ــشْرها   : قَ ــك َأم نَ ــنَى ذَِل ــسِ     س مالح ةادــس ــن ال ــا اب ي اكــد ه 
ــتُ ــين: فَقُلْ يعــد ي ــن تْ مدــر ــنْسِ      شَ ــر العـ ــو َأثَـ ــتُ َأقْفُـ  فَجِْئـ

   ــيكُمــْل فسِ فَهكَــالبِر اءــس ــالبِرسِ    عنْ ــساء كَ ــي عنْ ــام ِل ــن شَ م 
ــسِ    ولَــــم َأزْل َأخْــــدعهم حيلَــــةً ــن الفَقْ ــخِّ م ــى الفَ ــشَى علَ  َأخْ

ــا   م ــم ــي لَه كتُ َأحــر صىوــر قْــسِ   جــي المــفَرِ فــي األصنلَــى ب2(ع(  
                                                

  . 311، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .312-311،  نفسه)2(
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    ــنم افــيسِ بَِأستْلَــةَ الغُــبقسِ              ولَـى الغُـبع رـصـي مـقِ  فبي لَم 
  ةيــص ــرب فَقْ ــصدي شُ ــان قَ ــرِ والَ     وكَ التَّم ــن تْ مــس سِلَيبــد   ال
    ــه ذْقح ــع م ــالَّع ــع القَ ــا يقْلَ م      ــي سرض ــن ــبِ م ــا الطَّي همِلطَع 
ــةً   ــضتْ طَيبــ ــام مــ ــرسِ    ِهللا َأيــ ــي الغَ بِ فــشُّر ــضيتُها بِال )1(قَ  

  

  

عقَش  ليخفـي  ل شربه لهاقد علّ وأنّها كانت مالذًا له،    في ، وال شك   الخمرة  ابن الكَتَّاني 

 عنـدما تـدعوه     ةخاصوب، وتطفئ حزنه وكربه،     بداخله، فالخمرة تجلب له السرور    األلم الذي   

بيـب  قالها في الـسديد الطَّ  التي   ضمن قصيدته    ففي ذلك يقول  رب إلى طلب الخمرة،     شهوة الشُّ 

 )الهزج(                                                                          ]2[:يستهديه شرابا

  والــــشُّربِ لِالمــــأكُو إلَــــى    وِشَــــهوةُ اللَّهــــ دعتْنــــي
ــدلِ    مــــشْمولَة تَحكــــي إلَــــى ــج المنْـــ   الرطْـــــبِ َأرِيـــ
ــِئن ــا  لَــ ــي منْهــ ــي    رويتَنــ ــا ُأطْفــ ــه بِمــ ــي بِــ   كَربِــ

ـْتُ ــي    اَهللا َأن يعطيــــ ســألـــ ــك فــ ــبِ َأوالَدك ـــ   )2(النُّجــ
  

  جيش الهموم، ويتداوى بها كـلّ      عد أن فرقه   جمعت شمل اللهو ب     الشَّاعر والخمرة عند 

 )مخلع البسيط(                                                                  ]89[ :، يقولمريض

ــشَّموُل     الهمـــومِ لَهـــوافَـــرقَ جـــيشُ ــملَه الـــ ــتْ شَـــ  فَجمعـــ
ــلُ     تَخــــفُّ بِالــــشَّارِبِ الحميــــا ــكْرِه ثَقيــ ــى ســ ــو علَــ  وهــ
ــلُ     لَــم يبــد منْــه علَــى مــدامٍ     ــاَلِ قيــ ــدامى فقَــ ــع النُّــ  مــ
ــا  ــه راحـ ــن يديـ ــاولَني مـ ــلُ      نَـ ــصب العليـ ــداوى الـ ــا يـ )3(بِهـ  

                                                
  . 312-311، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 258نفسه، ) 2(
  .333نفسه، ) 3(
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 فيوجه كتابا إلى صديق يدعوه فيه إلى القدوم لـشرب  ةوليس للشّاعر صبر على الخمر     

راب، وقد أشارت الباحثة إلى تلك المقطوعة في معرض حـديثها           الخمرة، مزينًا له مجلس الشّ    

  . )1(عن اإلخوانيات

بـن   حرجا في أبيات أخرى قالها وقد نفذها إلى شمس الدولة المبارك             اعر الشَّ لم يجد و    

النَّفيس بن مخطر يقتضي منه أن يحن عليه بكرمه وجوده ويمنحه جرة من الخمرة، ولم يكتف                

لو يتكرم عليه ويمنحه مع الشَّراب قيانًا وغلمانًا صغار السن الخفيف(       ]6[ :بذلك بل يود(  

  

  فيهـا الملـك  هنَّأ قصيدة   في مقدمة  نَظَمهلخمرة ما   إلى ا ق فيها   ات التي تطر  ومن األبي 

  ين بعيد الفطر، و   المسعود قطب الدا   الخمـرة  يرتشفطلب منه أنذان أزامن مـع  بـالتَّ  فجـر

فهي مشرقة  ،، ثم لجأ إلى وصفها    يوكالد  رمشتعلة، كما      كأنَّ ،يل من حولها   اللّ تُني ر ها نارصـو 

م م حمراء كالد  رؤلؤ المسكوك، وهي بنت كَ    يضاهي اللّ ذي   الّ الذي يكسو الكأس باإلكليل   ا  مزاجه

مـن  راب ليشربوا الخمرة    مجلس الشَّ يدعو أصحابه إلى    ولم يكتف الشّاعر بذلك بل       المسفوك،

يجعلهم يشربون ويطربون على سماع الجنوك، فمـا إن أقبـل     ف،  نايامعسول الثّ كف غالم أغيد    

                                          ]81[ :يقول ف،فّت الخمرة إليهمى زأصحابه حت

                                                
 .92-91، الدراسة: ينظر) 1(

  . 260-259، "شعر ابن الكتّاني"ثاني القسم ال) 2(

ــة    علَى المبـارك شَـمسِ الـد       كَان رسمي  ــد دولَ ــرِيمِ الماجِ ــابِ الكَ هالم  
ـ   َأنَّنــي   مــع َأحبــابِي مــا خَلَــوتُ ـــه َإذَا     الَ عــدمتُ جــود أياديــ

 ـــم ع ِإنو ــرِيم ــه الكَ ــضي طَولَ ــرة      َأقْتَ جــلٍ و ــرابِ   م بِنُقْ ــن شَ م  
ــانٍ يقو ــشك ــدث وشي نْـ حــس ــف    ال ــْأتي نِ لََطي ــابِ ي بــمِ الك سبِر  

سِئيــر ــتُ وال تَجاح ــد ــطُر ِإذَا وقَ اض     ر ـــُؤمـــالَبِ يالك نود اعبالـــس  
ــان مــتَ الز رِحــي الَ ب ـــ ف ــمٍ تَتْ عى     ني ـرفـالَبِ      وـرِ انْقبِغَي لَـةو2(د(  
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 )الخفيف( 

 ــوك ــلَّ الملُ ــا َأج ي ــد ــاءك العي ج      وكيلَـــى َأذَانِ الـــدا عفْهفَارتَـــش  
ـ         ــ    من سالَف تُضيء في اللَّيلَـة اللَّيـ ــاراـ ــسبوك الَء نَ رٍ مهــو ــي ج ف   
ـ        يـــضاهي ِللُّْؤلُـــِؤ المـــسكُوك ــــالً    قَد كَساها المزاج في الكَـْأسِ ِإكْليـ  

ـ       بِنْتُ ـصا العهرـيص اءـرممٍ حكَر      فُوكــس مِ المــد ــصرِ كَال الع ــع م ــر   ـ
ــهِدوها ــعلُوك      يتَمنَّـــى الـــشُّهود َأن شَـ ــرٍ صـ ــي ومقْتـ ــع غَبِـ   مـ

ــوك       الـشُّر فـي  معقُـلَ  دعوا التَّ يا صحابِي  ــتماعِ الجنُ ــى اس ــوا علَ   بِ وجنُّ
ــاووك     واشْربوها مـن كَـفِّ َأغْيـد معـسو         ــق جــ ــا مقَرطَــ   لِ الثَّنَايــ
ـــ ــدس المْئ ــو نَ ــاظ لَ اللِّح يــابِل ب      تُـــوكبالم رِهـــى بِخَــصهَأو رـــز  
ــتَاذ     واجتَلُــوا وجههــا فَقَــد زفَّهــا الــرا ــوكِللْمووقُ زفَّ اُألســ   )1(ملُــ

 ، ما قالـه ضـمن     ومجاهرته لها ومن األبيات التي يظهر فيها عشق الشَّاعر للخمرة،          

 وحولها الحبـب باإلكليـل   قصيدة مدح فيها الملك الصالح، واصفًا فيها الخمرة وهي في الكأس   

المرصع بالجواهر، وتتجلّى في الكأس كأنَّها القنديل الذي يشع نورا، وهـي تحـاكي المـسك                

وترقص في الكأس حتى لو رآها الصديق ترقص فيه ألصبح لهـا الـصديق        وتفوق الزنجبيل، 

ما فـي ذلـك كلّـه       مـستخد  ، فالشَّاعر يعشق الخمرة ويجلّها؛ ألنَّها تجري فيه كروحه،        صديقًا

  )الخفيف                                         ( ]91[ :يقول   األساليب اإلنشائية، كالطَّلب واألمر،
  

  

                                                
  .326-325، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 334نفسه، ) 2(

ــشَّموالَ   ــثَّ ال ولِ حــشَّم ــساقي ال ــْل ِل ــسبِيالَ     قُ ــالَفةً سلْــ ــا ســ   وَأدرهــ
  ــز الم ــد ــد عقَ ــذْراء قَ ا عيهنــق اســيالَ      و ــا إكْلـ ــب حولَهـ ــن الحـ   ج مـ

ـ  لَو تَجلَّـتْ فـي كَْأسـها غَـسقَ         ــديالَ        اللَّيـ ــا قنْـ ــورِ خلْتَهـ ــن النُّـ لِ مـ
ـ   ــس الم ــت ــةً حكَ امدا مهــطَبِح بِيالَ       فَاصنْجالــز فَاقَــتو ذَكَــاء 2(ـــك(   
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، ويظهـر   بةبيعة الخالَّ راب في أكناف الطَّ   هو والشَّ قبال على اللَّ  دعا الشاعر إلى اإل   وقد  

، العـامرة ) هيـت ( فـي أرض     مـار ات األزهار والثِّ  راب على نفح  ذلك من خالل دعوته للشَّ    

  )البسيط                                                                                    (   ]26[:يقول

بــر ــا  اشْ ــن هيتَ م ــد ــات الرنْ ــى نَفَح    ياقُوتَــا الكَــْأسِتَحــسبها فــي حمــراء     علَ
ــافيةً   ــزنِ صـ ــدموعِ المـ ــالَفَةً كَـ ــوى   سـ تَه  ــاز ــدنَان وتَجتَ ــا ال   الحوانيتَ
 ــد ى َأحرــو ــي ال ــا ف هفْتَرِعي ــم ــذْراء لَ ى     عــواجِ ســز ــيتَا الم ش ــن ــا بِم هجوفَز  

ـ  ــا    ِإذَا مـــا غبـــتَ قَاتَلَهـــا همـــا زدادتَـ ــرح حينً ــا وتَفْ ــا َأحيانً   )2(ِإذَا جِيتَ
  

ـ      ، لون الخمـر   إلى  ابن الكتّاني  ق هنا كيف تطر   وتلحظ الباحثة  ون  فهـي حمـراء اللَّ

قبله أحد وعذراء لم يفترعهاحاب الماطر، كالياقوت، وصافية كدموع الس.  

أبيـات  ات أبي نواس المتهتِّكة الخليعة، فهو فـي          يذكرنا بخمري  عرياعر في لونه الشّ   والشَّ    

،  صـباحا أخرى له ضمنها قصيدة هنّأ بها عماد الدين بعيد الفطر، يدعو إلى التّمتّـع بـالخمر             

، متَّصفات بالحيـاء  مقررا أنها أحلى من الحالل، وأقسى من قلوب الفتيات العذارى والفتيات ال           

  )الخفيف(                                                                                 ]23[:يقول

ــنم    الـصالة وقْـت    قَبـلَ   الـراح باكرِ   ــةَ واغْتَ ــواتي عقْلَ ــانِ الم مالز  
ـ تُنْتَهـز األَ  الـصباحِ     انْبِالَجِ في ــ     قْـ ــيـ الَ ف احد ــات ــبِ الحالكَ اهغَي  

ـ      بِكْرا واجتَليها ــا     فََأحـسن مـا تُجـ ــلَى علَينَ ــات ـ ــسنَاتُ البنَ تَحسم  
يلَـى  فَهى      أحأقْـسـالَلِ والح ـنم      ــد ــوبِ الخَراِئ ــن قُلُ م اتــر 3(الخَف(  

                                                
  . 334، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .278نفسه، ) 2(
   .274نفسه، ) 3(

  ى لَهـــا الخَليـــُل خَلـــيالَ حِ َألضـــح    لَــو رآهــا الخَليــُل تَــرقُص فــي الــرا
 ــاَألر ــي كَـ ــا وهـ ــا الَ ُأجِلُّهـ   )1(واحِ تَجــرِي فينَــا قَلــيالً قَلــيالَ       وِلمـ
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  )الطويل(          :اعر بأبي نواس في األبيات السابقة، إذ يقول أبو نواسويظهر تأثر الشّ

  قِّنَأال س        ـرالخَم ـيقُل ِلـي ها ورا إِ         ي خَمـري سنال تَسقو    ـرهالج كَـن1(ذَا َأم(  
م ثورة  لْ الح بهذْها تذهب العقول، كما ي    يصف ابن الكتَّاني الخمرة في مقطوعة له بأنَّ       و      

رة أخذت عقله وسلَالغضب، فالخمت لُبالمنسرح(                                  ]3[ :يقوله، ب(  

ـــرتُغَي ـــرقُـــولِ الخَمـــا للعكَم    ــر تُغَي ــم ــورةُ الحلْ بِ ســض   الغَ
ــى ــان علَ مــبِ الز تال تُعو ــفَح نَـبِ            فاصنَـةُ العاب ـهتْ لُبـلَبس ن2(م(  

  

اح مول، والـر  لـشُّ  كا : ابن الكتَّاني يعدد أسماء مختلفة للخمـرة       نَأمن الجدير ذكره    و

والم ة    دام، والسوابنـة    وبنت كرم  ، وقرقف ،والعتيقة ،الفة، واإلسفنط، والعقار والقهوة، والمز ،

ـ  وتُ بالخمرة، كذلك نجده خبيرا بالبالد والمواضع التي تشتهر         العنب، وابنة الخدر   ب إليهـا   سنْ

  .بلقُطْروصرخد، وبابل، : مثل

نين       العتيقة، ةر في شعر ابن الكتَّاني صورة الخمر      وتتكروتظهر من خاللها صورة الس 

 عـصر مـن   عتِّقَتْ  ة قد    فهي مر  من خالل الكنايات الكثيرة التي عبر فيها عن الخمر العتيقة،         

  ) مجزوء الرجز (                                                                  ]19[ :يقولفهامان، 

ــن    عتِّقَــــتْ  قَــــد  مدامــــةٌ م  ــان امرِ هــص ع ــب   )3(حقَ
  

  

ومرريع(                                ]60[ :يقولف من عهد كسرى ملك الفرس، تْقَتِّة عالس(  

ــتْ  ــشْمولَةٌ عتِّقَـ ــنَهم مـ ــرسِ       وبيـ ــك الفُ لى مرــس ك ــد هع ــن 4(م(  
  

50[ :ن عهد آدم، فيقولة هي أعتق مومر[                                               

                                                
  .1/97 ،الديوانأبو نواس، ) 1(
  . 259، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
  . 270 نفسه،) 3(
  .311نفسه، ) 4(
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  )الهزج( 

ـ  ــ ــشْمولَة َأعتَــ ــى مــ ــقَ     ِإلَــ ــيــ ــن آدم فـ ــذَّرمـ )1( الـ  
  

تِّقَتْ عصرتها يد الزمان ة ومربوعلقُطْرالخفيف(                             ]61[ :، فيقولب(  

ــقَ اللَّـــ ــا خَلَ مــتْ و ــرمٍ كَانَ ــا     بِنْــتَ كَ ُأنَاســا و هلقَب ــن ا مورــه ــه شُ  ـ
ــا  ــانِ فَم مالز ــد ا يتْهرــص ـــع َأتْ                  تَعالَ را وــــا رِفُ قَــــساسشَم  

ــوةٌ ــتْ بِقُطْرقَهـ ــ عتِّقَـ ــزوبـ ــا     لِ الـ اسوسالوو ــوم مــي اله تَنْف اء2(ر(  
 من العسل   ظر في وصفها، فهي ألذُّ    اعر في حديثه عن الخمر، ويمعن النَّ      ويستطرد الشَّ 

 لها لهب تتـراءى  ه قالئد من الجواهر،   ب كأنّ بيطوف من حولها الح   وستخرج من العنب،    تُو

اووق في الكأس،   ، ترقص طربا إذا غنّى بها الر      هب أحسن من لون الذّ    مس بل هي  فيه كالشَّ 

  )مجزوء الرجز(                                                                         ]19[ :يقول

ــاء      الـــضرب طَعـــمِ مـــن َألَـــذُّ م ــن اغَ مــس ــا انْ م ــب   العنَ
ــةٌ ــد مدامــ ــتْ قَــ ــن    عتِّقَــ ــان مـ ــصرِ هامـ ــب عـ   حقَـ

ــَل     يـــرى شَـــيء والَ كَانَـــتْ ــادى قَبــ ــب جمــ   ورجــ

ــد ــتْ قَـ ــدها فـــي نَظَمـ   الحبـــــب مـــــن قَالَِئـــــدا    جِيـ

ــا ــا ِإذَا لَهــ ــتْ مــ ــي    بزِلَــ ــلِ  فـ ــسق اللَّيـ ــب غَـ   لَهـ

ــا ِإالَّ كَالــــــشَّمسِ ــسن    َأنَّهــــ ــون َأحـ ــن لَـ ــذَّهب مـ   الـ

قُصــا غَنَّــى ِإذْ تَــربِهالــر     قُروــي او ــأسِفـ ــرب  الكَـ )3(طَـ  
  

 ليلة العرس،    في والخمرة عنده حمراء كالياقوت تُجلى على شرابها كما تُجلى العذارى         

                                                                              ]60[ :ليقو
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  )السريع(
ــزةً   ــاقُوت الَ مـ ــراء كَاليـ   حمـ

                       
ــالْورسِ    ــفْراء كَـ ــع أو صـ  تَمنَـ

ــى  ــا    تُجلَ ــَل م ــرابِها مثْ ــى شُ ــ  علَ ــرسِ تُجلَ ــةَ الع ــذَارى لَيلَ 1(ى الع(  
      وكان مجلس الخمرة عند ابن الكتَّاني يعج     ـ لْ بالقيـان والجـواري والغ ـ  م اقي سان وال

المنسرح(       ]49[ :ي بصوتها الجميل، فيقولاقية، فهاهو ذا يصف قينة جميلة تغنّوالس( 

ـ    ــرِ     وقَينَــة بِالجمــالِ حاِليــة الــ ا الخَمهتوــص ــي بِ ــحالِ تُغَنِّ   )2(ـ
هـو غـالم    فاقي،   إلى الس  ض حديثه عن الخمرة ومجلسها ينتقل ابن الكتّاني       في معرِ و   

ن في وصف عـذاره فـشبهه        بذلك بل تفنَّ   ولم يكتف  بدر في جماله،     واهي الخصر، أهيف،  

البسيط(                                                 ]26[ :ه بالمسك، يقولوقد بدا على خد(  

   الـدعصِ منْبوتَـا    علَى غُـصنٍ فـي     بدرا     الخَـصرِ تَحـسبه   من كَفِّ َأهيـفَ واهـي     
ــَأن ــه  كَ يذَارقَ عــو ــضتْ  فَ ــد نَفَ ــداغُه ور     وقَ ــا َأص ــسك ملْتُوتَ ــا بِالم   )3(قً

  فالغناء من مستلزمات الشّراب، فيـصفُ      ،ل مع انبعاث األلحان   متَكْراب تَ ومجالس الشَّ 

ـ اآلالت  هـذه   من  و ابن الكتَّاني اآلالت الموسيقية التي يعزف عليها في مجلس الخمرة،           ايالنَّ

  )المنسرح(                                                                       ]49[ :وفي ذلك يقول

ــوتَرِ       الـسحرِ   الكُـُؤوس فـي    عـاطي بِتُّ أُ  ــات وال ــينِ النَّاي ــى َأن   )4(علَ
 )السريع(     ]60[ :نةيب الشّاعر به، فنراه يقرن بينه وبين قجِع وقد ُأكذلك قوله في العودو

ــ ي ينــق فَاس ــم ــشَّمسِ قُ ــةَ ال ا طَلْع  
                       

ــسي    ــا نَفْـ ــا بِهـ ــالَفَةً تَحيـ   سـ
ــتْ      عجر إن ــرِب ــة تُطْ ــع قَينَ م       ــســبِ الحطَي دــوتًا بِعــو5(ص(  
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  )الهزج(      ]56[:مر في بيت واحد فيقولل والزب العود والطَّاآلالتاعر من هذه ويجمع الشّ   

ــرِ     إذَا مــــا َألَّــــفَ الــــراوو ــاء والخَمـ ــين المـ  قَ بـ
ــرِ    وطَابـــتْ نَغَمـــاتُ العـــو   ــلِ والزمـ ــين الطَّبـ   )1(د بـ

  

   من هنا نجد أن  ر الخمرة بصور جميلة     ابن الكتَّانيرها شـع      ، صوا كما صـوراء  تمام

  ث عن شربها ولونها ومجالسها وأوعيتها وغير ذلـك،          ،عوا في وصفها  عصره الذين توسفتحد

اعر قد قـال    حكم بأن الشَّ  وتستطيع الباحثة أن ت   واضحا في مقدمات قصائده،      جليا   وقد بدا ذلك  

  وطـول   قدمـه   رسوخَ -كما حاول غيره من الشعراء       - تَبِِليثْه األشعار مجاراةً للعصر،     هذ

  .باعه في مثل هذه الموضوعات
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  :الوصف: الخامسالمبحث 

  الوصف من األغراض الشّ   شعر  يعد    ائعة في شعر القرن الس ويؤكد ابن   ،ادس الهجري

 الشِّ   رشيق القيرواني عر وعمـاده،   ، إذ هو عمود الشِّ    )1("راجع إلى باب الوصف     : " عر على أن

 فالمدح وصف نبـل الرجـل       :عر وصف غراض الشِّ فكل أ " عر  راض الشِّ ويدخل في جميع أغ   

ثاء وصف محاسـن    وق إلى لقائهن، والر    والشَّ ، والحنين إليهن  ،ساءسيب وصف النِّ  وفضله، والنَّ 

ه ومعايبـه  وتصوير نقائـص ،ت المهجو  وتصوير أياديه وآثاره، والهجاء وصف سوءا      ،تالمي ،

2( "عر تحت الوصف  ندخل جميع فنون الشّوهكذا نستطيع أن(.  

 قـصد   وعليه فإنشعر الوصف من أبواب الشعر التي ال غنى للشاعر عنها، فإن لـم ي 

ي ال يتطـرق إلـى غـرض        لذاته فإنّه يتداخل مع معظم أغراض الشعر األخرى، وابن الكتَّان         

ـ   و فكثيرا ما يأتي وصفه من خالل حديثه عن أغراضه األخرى،            الوصف بذاته،  ل صممـا يتَّ

دقًا عليها  غْيصف الطبيعة في حنينه لبغداد، م     فابن الكتَّاني   ،  ئل البلدان بالوصف حديثه عن فضا   

، ويتصل به الحديث عن مجلس اللهو والشراب         العراق كل مظاهر الحسن والجمال     وعلى بالد 

  .ام وصاله بهماا عن أي لمحبوبته متغزالً بهما، متحدثًمع أحبته، ووصفه لمحبوبه أو

  : عر ابن الكتَّاني على شكلينالوصف في ششعر قد جاء و

في بعض مقطوعات شعره وبلغت ست مقطوعاتمستقلٌّ: لاألو .  

 أغراض شعره   تخلَّلت في ثنايا بعض الفنون األخرى وفي أبيات متناثرة هنا وهناك            :انيالثَّ

  .التي طرقها

       
                                                

 .2/294 ،دةالعم) 1(

  .149 ،مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني، شيخ أمين، بكري )2(
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  :الوصف في مقطوعات مستقلة: أوالً

، بين ثنايا بيض وذلك فـي صـباه       سوداء  يصف لنا ابن الكتَّاني في مقطوعة له نقطة         

  ]67[:، يقولأثروداء التي شبهها بسواد العين لما كان لبياض أسنانه نور وال قطة السفلوال النَّ

 )الطويل(                                                                                              

   ــر غَي ــي ــرٍ نَق ــه وثَغْ ــينٍ كََأنَّ   شَ
                       

   عــز ــصلُها جـ ــا يفَـ   آللٍ نَظَمنَاهـ
ــوادها    الَ ســو ــين لَ الع َأن ــر ــم تَ   )1( ِللْبيـاضِ والَ وقْـع     رلَما كَـان نُـو        َألَ

  

ماء في ون السيضاهي ل من الفضة، إناءوفي مقطوعة أخرى وصف ابن الكتَّاني 

صفائه، مصور بها ليخرج منهارمصاغًا و المراحل التي يم الخفيف( ]71[ :ةأصنافًا من الفض( 

ـ َأنَا طَاس مـن اللُّجـينِ           وطَرفَـا   الـسماء لَونًـا    ي ُأضاهي ـن    ولَكنْـ
      ـرص كَممِ ويحي الجتُ فررتَم ــنْفَا     كَم ــتُ ص تَقَلَّب ــم ــصاغًا وكَ 2(تُ م(  

  

 ، ووصف أثر الشّوق عليـه     وق،حول الذي أصابه من شدة الشَّ      يصف النُّ   الشّاعر وقال

  )السريع(                              ]44[ :يقول جسمه، حتى لم يعد يظهر للعيان، إذ لفأنح

قُ فَ َأنْحــشُّو ــي ال ــي لَن َأنَّن ــو ــشْعرِ       لَ ــم تَ ــك لَ فْنــي ج ــتُ ف لَجو  
         ـبِني لَـم ـنمو تُ الَ شَـيءرصرِ      وــص بي ــم ــه  ولَ ــفَ تُنَاجِي 3(كَي(  

  

 وهو يطوف بخمرة لهـا حبـب        قياسا في مقطوعة أخرى له يصف فيها         الشَّاعر وقال

  )الطَّويل(                     ]5[ :تطاير مثل الكواكب، وقد بدت الخمرة في الكأس شمساي

ــاقينَا  سُل وــو ــوة  َأقُ فُ بِقَهــو ــب    يطُ بــا ح لَه فَضــر ــَل ي ــبِ مثْ الكَواك  
  )4(النُّجومِ الثَّواقـبِ   ما بين  لشَّمسِسنَى ا    سماء الكَأسِ شَمسا ومن رَأى       في بدتْ

  

                                                
  . 319، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 320نفسه، ) 2(
  .296 نفسه،) 3(
   .259نفسه، ) 4(



 111

  قد أنحله هواه فذكراإلساءة فجفـاه،   وكان  زاده ِإساءة، ا كلما زاده ِإحسانً   وقال في صبي

 ة ما أصـابه منـه        يصف هجره له، حتى تمنَّى من الدهر أن يفجِعه بصده من شد            فالشَّاعر

  )البسيط(                                                                               ]94[ :يقول

   هــر ــتُ ُأوث ــب كُنْ حــوا ِلم بجالَ تَع    و يرــاظ ــه  بِنَ ــتُ َأفْدي ــي كُنْ وحر  
ــاقبني  عي ــي ــا كَ حقَبِي ــي ــدى ِإلَ ــرِ َأ   َأس جِللْه ــان ــهفَكَ ــن تَالَفي ــى م   حلَ

 هــد ــني َأنوعي رِضمي اهــد ــا َأس ا     موــد ــفَاِئي وال ش نــي ع ــان ــه فَكَ    في
ــي    نعفْجي رهــد ــزاُل ال الَ ي ــه ــه      فَلَيتَ ــن تَجنِّي ابٍ مــص ــصده وبِ   )1(بِ

  )مجزوء الكامل(                  ]74[ :فيقول فيه ،فيه نقش دقيق منديالً كتَّانيويصف ابن ال    

 ــق ــى الفَتيـ ــه علَـ ــم الَ َأتْيـ   وَأســـود كَاســـات الرحيـــقْ      ِلـ
ــدقيقْ      وتَحـــار فـــي حـــسني العيـــو ــنَّقْشِ الـ ــصنْعة الـ   ن ِلـ

 ــي كَــــفٌّ تَر ع عـــن مالَمـــسة الـــدبِيقيفَـــ    فْـــــوتُقلُّنــ  
ـ  مـــا زالَ  ــالْعقيق       يلثُمنـــي العقيـــ ــساها كَـ ــقَ ِإذَا احتَـ   ــ

ــرا  ــي الظَّـ ــقُ َأخـ ــا رفيـ ــ     فََأنَـ بح ــن م ــو هو ــة ــيفَ يقف2(ي ر(  
ق الـذي  رمصورا اَأل طول ليل قضاه في السهر،      أخرى ويصف ابن الكتَّاني في أبيات    

،  لعّل ليله ينقـضي النجوميراقب  ى ظلَّ، حتَّ وقد بات وحيدافشكى من طوله سيطر على نفسه،    

  )المديد(                                           ]49[ : من قصرِه، فيقولكانت مهجة قلبه تشكوو

رِهــه ــن سـ    قَمـــرِهوزاء فـــيالجـــ َأجتَلـــي    رب لَيـــلٍ بِـــتُّ مـ
  ه مــن قــصرِه مهجتــي تَــشْكُو     ظلْـــتُ َأشْـــكُو طُولَـــه ومنَـــى
ــدرِه     لَـــم يحملْنَـــا انْقـــضاء هـــوى ــى قَـ ــسانٍ علَـ ــلُّ ِإنْـ   )3(كُـ

  

                                                
  . 337-336، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 321نفسه، ) 2(
    .295نفسه، ) 3(
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  :أغراض أخرىالوصف في : ثانيا

  )المتقارب(           ]62[:يقولإذ   أثناء غرض المدح،، روضة غنَّاء الشَّاعر في أبيات لهوصف

  قَتْها عيــون يعاِليــُل بِــيض  ســ                  ومــا روضــةٌ ُأنُــفٌ كَــالعبِيرِ   
ــاالي هبيمِ   عــس ــى النَّ ــلُّ حتَّ ــوميض و     الطَّ ــان الـ ــضحكُها لَمعـ   يـ

ــض     ويطْلعهـــا شُـــهبا كَـــالنُّجومِ    ــين روضٍ َأرِي ــا ب م جــَأر   )1(تَ
  

 المتكاملة في معاني حـسنها  وضة البديعةاعر بهذه الر افتتان الشَّ   السابقة األبياتتعكس  

، فاضت حسنًا وجماالً وروعـة، وتحـيط        ف لم يرعها أحد   نُفنحن هنا أمام روضة أُ    ،  وروعتها

 وضة عيون ماء صا   بتلك الر  ـ     بتساقط قطرات الطَّ   ورة حسنًا فية، وتكتمل الص ا ّل الـذي يالعبه

نـة  وضه لي ر، وهذه الر  ترسل وميضها من خلف هذا المنظ     مس ضاحكةً،   سيم، حتّى بدت الشَّ   النَّ

  .جومطيبة بيضاء كالنّ

مـن بينهـا وصـف      جاهات عدة    شعر الوصف دار في اتِّ      أن   تلحظ الباحثة مما تقدم   

 طبيعي يزيـده جمـاالً    في جو،بيعة وما اشتملت عليه يمثّل الطَّ بيعة  بيعة، فشعر وصف الطَّ   الطَّ

  .)2( "روة من فن الوصف العامفي الذَّ "  بأنّهعرصنّف هذا اللون من الشِّوي اعر،خيال الشَّ

جاءت متناثرة ومستوحاة مـن      عر في العصر األيوبي    صور الشّ  نومن الجدير ذكره أ   

بيعة مع كل   اعر في ذلك العصر يأتي بصوره ولوحاته المتناغمة من الطَّ         بيعة الواسعة، فالشّ  الطَّ

وإذا تغـزل فإنّـه      فإنّه يمدح ببحرها،      مستعيرا ألوانها ومستضيًئا بنورها، فإذا مدح      ،مفرداتها

 الطبيعـة، هـذا    أحـضان ، وإذا تناول في شعره الخمرة فإنه يتلذذ بشربها بين           يتغزل بنجومها 

 ،باح طلعته امتة، فمن الص  بيعة الص اعر من الطّ  كثيرة استمدها الشّ  باإلضافة إلى صور أخرى       

  . وبين صفات المرأة الجسدية بينها ه، ومازج ومن البحر صفاؤ،يل سوادهومن اللّ
                                                

  . 314، "شعر ابن الكتّاني"ني القسم الثا) 1(
 .150، ابن بسام وكتابه الذخيرةخريوش، حسين،  )2(
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 مـن  ذلـك بيعة المحيطة به، وال يـنقص   الطَّ الشَّاعر في استعارة صوره من    وال يالم 

وال غرابة في أن تكون صور الشّاعر جميلة فقد          بيعة التي عاش في كنفها،    شعره، فهو ابن الطَّ   

عما يقولـه فـي      يعبر   صورها وصفاتها وصبغ شعره بها، حتى      اقتبس   نشأ في منطقة جميلة،   

  .لوحات تنتقل ما بين الواقع والخيال

 األثر الذي أحدثته الطبيعة في شعره والجمال الذي أضافته، مـن            وستوضح الباحثة 

  :المديح والغزل والخمرةخالل الموضوعات التي طرقها ك

فقد استخدم     الطبيعة والمديح ا  أم ة متعددة، للتأث      ابن الكتّانيير  في شعره ظواهر طبيعي

ور المثلى للممدوح من خالل بحثه عن مفردات في نفس الممـدوح            ، وإبراز الص  المتلقيعلى  

يلتقط بحسه وحدسه ما استقر في أعماق الجماعـة التـي    "يجب أن يكون مثلها أو قريبا منها،     

يعيش معها من مشاعر خفية غامضة، فيبرزها أمامهم مجسمة في صورة تروعهم وتـشعرهم              

بيعيـة  ور الطَّ والقصيدة التي تحتفظ في أبياتها بأكبر قدر من الص        ،  )1(" ينطقُ عما في قلوبهم    أنَّه

  .على ألسنة النَّاسهي األكثر دورانًا 

 بها كرم الممدوح البحر، وهـو مـن أكثـر            الشّاعر هببيعية التي شُ  واهر الطَّ ومن الظَّ 

 جهـة أخـرى،   ، ولغزارة مياهـه مـن  ساعه من جهه  اعر، التّ الظواهر دورانًا على لسان الشّ    

، مفـضالً    عاقدا مقارنة بـين البحـر وممدوحـه        ،، يقول ابن الكتَّاني   ولعطائه الذي ال ينضب   

  )الخفيف(                          ]81[: يقولعلى البحر،ه ممدوحه الذي ال يقاس كرمه وجود

ــا   ــايس النَّ ــسلْطَانِ ِإن قَ ــفَّ ال ــا َأكُ ي       يف رحالب بِك س  وكى ظَلَم2( النَّد(  
  

                                                              ]63 [:ويقول في المعنى نفسه
  

                                                
 .6، ابن سناء الملك ومشكلة العقم واالبتكار في الشعر، األهواني، عبد العزيز )1(

  .326، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
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  )الطويل(

  

 الممـدوح  يمنحهأما عطاء الممدوح فكان مما أحبه الشاعر في طبيعته، فهو يرغب أن  

الخيل واإلبل، وهذا غاية الكرم في عالمتقارب(                           ]58[ :ف النَّاس، يقولر(  

فَرــس ــسير وآن الـ ــاني المـ ــد ِلــ     دعـ فَج رــض ــا ح مم كــود ي بِج  
ــي    الَّت ــاد الجِي نَاتافــص ــن ال شٍ     مــي بِج ادــر ــا الطِّ اهطَوــر   )2( مج

  

فيـع والمكانـة    رف الر اللة على صفة الـش    جوم وعلوها للد  اعر مكانة النُّ  واستعار الشَّ 

  )الهزج(                                                                       ]50[ :العالية، يقول

ـ    ــ ــد ُأسنـ ــي َأحـ ــا ِلـ ــرِي       ومـ ظَه ــه ــق بِ ــي الخَلْ ف ــد   ـ
ــا    ــن فَ ــا م ي يكــام ى ســو ـــرِ      سهـــمِ الزقَ اَألنْج3(قَ فَـــو(  

  

 )الهزج(                                           ]2[ :ويقول عن ممدوحه في المعنى نفسه

ــا يــاقَ  و ــن فَ ــي م ــا ف   )4(الـــشُّهبِ  الـــسبعة   فَـــوقَقِ     اآلفَ
   

ـ دليل على بقاء الممـدوح أَ     براز صورة الجبل وثباته وبقائه للتَّ     اعر إلى إ  واستند الشّ  د ب

ا للممدوح باالدمجزوء الرمل(                           ]8[ :لبقاء كجبل عسيبهر، فيقول داعي(  

ــا عـ رِ مهــد ــر ال مقَ عــاب ـــفَ ــ    م ــسيب مـ ــدنْيا عـ ــي الـ   )5(ر فـ
  

ـة       فقد توزعت أوصاف المحبوب      بيعة والغزل الطَّا  أموالمحبوبة في المقـدمات الغزلي

كة، وقد استمد هذه األوصـاف مـن حـسن          متحرالوامتة  بيعة الص اعر بين جمال الطَّ   عند الشَّ 
                                                

  . 317 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   . 308نفسه، ) 2(
  .  301نفسه، ) 3(
   .258نفسه، ) 4(
  .262 نفسه،) 5(

   بحـر جـوده     الَّذيالملْك  ِإلَى الظَّاهرِ   
                       

)1(ه غَطَّــايغُـطُّ بِــه راجِـي جــواهرِ      
 



 115

عراء فـي   أجمل من كل األوصاف التـي ذكرهـا الـشُّ          - كما قال الجاحظ     - المرأة، فحسنها 

ولكنّهم إذا أرادو القول شبهوها بأحسن ما يجدون، فيقول بعـضهم كأنَّهـا القمـر،     : " أشعارهم

 شيء واحد، وفي وجه الجاريـة الحـسناء      ما هي مس وإن كانت بهية، فإنَّ    مس، والشَّ وكأنّها الشَّ 

ركيب العجيب، ومن يشك أن عين المـرأة الحـسناء          وخلقها ضروب من الحسن الغريب، والتَّ     

  .)1(" أحسن من عين البقرة، وأن جيدها أحسن من جيد الظبية 

، )2("لم يقل عن أسلوب الغزل في أرقى عصوره العربية شـأوا            " وعصر ابن الكتَّاني    

  .أوصافه رقيقة مستمدة من الطبيعة المحيطة بهفجاءت 

فمن أوصاف المرأة التي استمدها ابن الكتَّاني من الطبيعة المحيطة به، حديثـه عـن               

  )المنسرح(  ]41[:هالخدود، وقد استعار الشاعر للمحبوب صفات الورود الحمراء، ومن ذلك قول

 ــن م  اكــر ب بر انحــب ــٍإ س ما     حرــد باكــد ــي ورد  وخَ مد ــن 3(م(  
  

  ]54[ :ويقول مشبها تورد خد المحبوب بالتّفاح، في استدارته واحمراره وبروزه

  )مجزوء الكامل( 

 ــن ــُل مـ ــدك نُقْـ ــاح خَـ ــرا     تُفَّـ ــفَتَيك خَمـ ــن شَـ ــاح مـ   )4(يمتَـ
 )مجزوء الكامل(                                            ]98[ :خدودكما يقول عن تورد ال

ـ   ــ ــواهي الدقيـ ــصرِه الـ ــي قِ     وبِخَـ ــه البهِــــ )5(وورد خَديــــ  
ة تغنى بها الشُّ        أما العيون فهي سمة جمالي  العصور، فاتخذ ابن الكتّـاني      عراء على مر 

       ]98[ :تها، ومن ذلك قولهع وصفًا لجمال عيون المحبوبة وسرجسمن النَّ

                                                
 .118، مجموعة رسائل الجاحظ، رسالة العشق) 1(
 .91، الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية، بدوي، أحمد) 2(
  .293، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
  . 306نفسه، ) 4(
  . 340نفسه، ) 5(
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 )مجزوء الكامل(

  وبِنَــــرجِسِ العينَــــينِ ُأقْـــــ
                       

    يــابِل ــسحرٍ بــ ــسم الَ بِــ )1(ـــ  
 ابن الكتَّاني بين جمال خدود المحبوب وعيونه، فيتخذّ مـن النّـرجس وصـفًا      ويمازج 

  )السريع(             ]97[ :ة فيه، فيقوليزا القيم الجمالرِبصفًا لخدوده مد ولعيونه، ومن الور

   ــه فْنج ــن م جِســر ــرى النَّ ــا تَ َأم  ــه ــاني الــورد مــن وجنَتَي شُــقُ جر2(ي(  
ـ    اعر يشب ومما يتصل بالعيون دموعها، فالشَّ     ـ  ه دموع محبوبته بالطَّ ساقط مـن   ل المت

 )المتقارب(                                ]47[ :نار، فيقوللَّ بزهر الجالموردةالخدود العيون على 

ــدها    ــى خَ ــدموع علَ ــَأن ال   )3(نَــارِبقيــةُ طَــلٍّ علَــى جلَّ      كَ
غر ، الثَّ بيعةا وبين جمال الطَّ   ر ومازج بينه  اعومن صفات المرأة الفاتنة التي وصفها الشَّ      

البرد، وشبه رضـابها  رق والبر والآللئ و بالقالئد والد ابن الكتَّاني  واألسنان والرضاب، فشبهها  

لسبيل العذب بالس،    ه بم فا ريح الفَ   وبالخمرة والثلج والعسل، أما  فيقول ريح البنفسج،شبهرـصوم 

الطويل(                                                               ]63[ :ثغر المحبوبة بقالئد الدر(  
  

  
  

  ]32[ :اعر بياض أسنان المحبوبة النّاصعة ببياض ورود األقاح، يقول الشَّيصوركما 

  )السريع(
ــؤٍ  ــن لُْؤلُ م ــوم ــا المنْظُ هثَغْرو  

                               
        ـاضِ األقَـاحيثْـَل بم دنَض5(م(   

  

                                                
  .339، "لكتّانيشعر ابن ا"القسم الثاني  )1(
  .نفسه والصفحة نفسها) 2(
   .298نفسه، ) 3(
  . 316، نفسه) 4(
  . 285نفسه، ) 5(

يتَهشَــت ثَغْــرٍ كَــأَّن ــنع مــستَب  
                       

)4(قَالَِئـد در الَ تُعـار والَ تُعطَـى       
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جملها بيعة، تدل في م   من الطَّ   استمدها عدةأوصاف  باعر رضاب المحبوبة    ويصف الشَّ 

لس في الحلق،    ابها بالماء العذب الس   رض والعذوبة، من ذلك وصف   ذيذ  عم اللَّ على الحالوة والطَّ  

  )الكامل(                                                                                 ]90[ :فيقول
  

  

  )السريع(            ]32[ :اب محبوبته، فيجده خمرة باردة، يقولضاعر رلشَّويستطعم ا

ــفٌ   ــا قَرقَـ ــا رِيقَتُهـ   )2(تُرشَفُ من تلْك الثَّنَايـا المـالَح          كَأنَّمـ
  

ه رضابها باآلس والسمخلع البسيط(                                       ]89[ :لسبيل، فيقولويشب(  

 ــه ــابِ في ضر ــن ا مهــاب ــسبِيلُ     وشَ ــتُ آس وِسلْــ )3(فَقُلْــ  
  

ا قَ أمو   ها، فهام المرأة وقدالً منه   فيه الشّ  امن، ووظَّ   الطَّ :اعر، مفضبيعـة  ف الطَّ ويل اللي

يزران، وهي جميعا تدّل علـى الطـول        والخهه باألغصان وخوط البان     ته، فشب في بيان صور  

       المحبوب وتثني ه طول قدوالليونة والدقّة، فنراه يشب     يـه  ان في تثنّ  ه في مشيته وليونته بخوط الب

  )مجزوء الرمل(                                                                  ]1[ :وحركته، إذ يقول

ــن    غُـــــصنٍ مثْـــــَل  يتَثَنَّـــــى ــصونِ مـ ــبِ غُـ ــانِ رطْـ   )4(البـ
  

     هه بالقمر والبدر والشَّ      أمصفًا وجه محبوبه   امس والهالل، من ذلك قوله و     ا وجه المرأة فشب

  )المديد      (]24[ :يل كي يظهر مدى جمال المحبوب، فيقول وقد قرن هذا الوصف باللَّ،بالقمر

  )5(مــن لَيــلِ طُرتــه   دجــى  فــي     امــن وجهِــه قَمــر   َأجتَلــي
  

  

                                                
   .334، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .285نفسه، ) 2(
   .333نفسه، ) 3(
  . 257 نفسه،) 4(
  .276نفسه، ) 5(

  ومليحة مزجـتْ فَمـي بِرضـابِها     
                       

  )1(فَظَنَنْتُ َأن رضـابها سلْـسالُ       
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زينـة المـرأة     بيعة جانب في بيان حسن    ا يتعلق بوجه المرأة زينتها، وقد كان للطَّ       ومم 

  )الطويل(   ]63[ :مط بأنجم الجوزاء، فيقول واصفًا العقده حبات الس يشبانيوجمالها، فابن الكتَّ

  

من الطّ     فقد   بيعة والخمر الطَّا  أم ابن الكتَّاني ا للخمرة، ظهـرت مـن       استمدبيعة صور

  هب جوملنّمس والنّهار وا  ختار لها الشّ  ، فا ور المضيئة خالل انتقاء الصوالنَّار، ومن ذلـك     ، والش 

  )الطَّويل(                                  ]5[ :مس، يقولصورة الخمرة وقد بدت في الكأس كالشَّ

  )2(النُّجومِ الثَّواقبِ  ما بين  سنَى الشَّمسِ     سماء الكَأسِ شَمسا ومن رَأى في بدتْ
 ا سـناه  ر تطاير ورانية، ويصو دليل على النُّ   بشمس الضحى للتَّ   اعر الخمرة ر الشَّ صوو

  )الكامل(                                                            ]29 [:في الكأس بالشُّهب، فيقول

   هــد ــي يـ ــأس فـ ــه والكَـ   ىبــدر الــدجى تَــسقيه شَــمس ضــح                        فَكََأنَّـ
 بــه ــا شُـ ــي جنَباتهـ ــنْقَض فـ ــدحا      تَـ ــماءنَا القَ ــتُ س ــى ظَنَنْ   )3(حتَّ

 وقد حتْلَف       إحدى قصائده التي مدح فيها أسد الد  بمشاعر االنتشاء والحيـاة  ين المصري 

 فهي  امتة والمتحركة، يعة الص ب المستمدة من الطّ    العابثة، واصفًا الخمرة بأجمل الصفات     الالهية

         والوسواس عن الص يـل   فـي ظـالم اللّ     ءتضيودر،  خمر عتيقة تشبه الغادة البكر، تزيل الهم

 كالكوكب الدف إليه   تُو،  ريبعدكالعروس،  ز أن  جت في   زِ ممع تناغم أصوات العود     اووقالر ،

  .)4(مربل والزبين الطَّ

    الس في مجلس الشراب، فهو     ي  اقويصف ابن الكتَّانيئـة،       الطَّ بهيلعـة، جميـل الهي

                                             ]26[ :إذ يقولبان،  وقده ،ورد، وخده بدرووجهه 
                                                

  . 316 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .259نفسه، ) 2(
  .282، نفسه) 3(
 .303-301، ]50[ القصيدة رقم نفسه،: ينظر) 4(

  عطَّـالً  غزالَنًا مـن الحلْـيِ   ُأغَازُِل  
                       

)1(وقَد حكَت الجوزاء في المغْـرِبِ القُرطَـا           
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  )البسيط(  
   الخَـصرِ تَحـسبه   من كَفِّ َأهيـفَ واهـي     
                           

ـ  علَى غُصنٍ فـي    بدرا     )1(دعصِ منْبوتَـا  ال
فهذه األوصاف التي يتصف بها الساقي مستقاةٌ من الطّبيعة، وهي صفات ينبغي علـى                

  الشُّعراء صبغها عليه حتى تَدب البهجة والسرور في نفوس الشّاربين

  )الكامل (  ]29[:يقولإذ  جوم، للنّ مدارادع الذي ياقي الذي يدير الخمرة بالفلك السف الشاعرويص

  )2(نَفَحاتُهــــا فَيهِينُهــــا فَرحــــا     رها فَلَـــــك تُرنِّحـــــهويـــــدي
  

ولم يكن شعر وصف الطَّبيعة جديدا في شعر ابن الكتَّاني، فشعره يتميز بكثرة الصور              

فمن الصور التي اتَّكـأ عليهـا فـي    التقليدية المستوحاة من الطَّبيعة والواردة في ثنايا قصائده،  

تصوير الممدوح بالليث في الشَّجاعة، وبالبحر في الجود، وتصوير المحبوبة بـالغزال            : شعره

في خفتها ورشاقتها، وقدها بغصن البان في انعطافه وتثنيه وليونته، وخدها بـالورد، وسـاقَيها      

  .ي بياضها واستوائهابالبردي في بياضها واستدارتها، وأسنانها باإلقحوان ف

بيعة المختلفة لبيان صورة الممـدوح      كأ على مفردات الطَّ   اعر اتَّ  الشَّ نخالصة القول إ  و

بيل لعطـاء الممـدوح، كمـا       مس بحثًا عن الس   جوم والشّ  فصوره بالبحر والجبل والنّ    ،من جهة 

يلقيه علـى مـن     بيعة ل ا عن الجمال المنثور في الطّ     بيعة من جهة أخرى بحثً    امتزج الغزل بالطّ  

 من خالل ذلك    باحثًابيعة كليا حتى غدت لوحة من لوحاتها        أحب، وأخيرا امتزجت الخمرة بالطّ    

  .وةشه عن السبيل للمتعة والنّكلِّ

    ن للباحثة أنمما سبق تبي    ة،       الوصف عند ابن الكتَّانيه الوصف عند و كان وسيلة ال غاي

 باإلضافة إلى المقطوعـات     ،عر المتنوعة غراض الشِّ جاء مبثوثًا في ثنايا قصائده التي تناولت أ       

  . امتة لخدمة الغرض األساسي في شعرهبيعة الحية والص إلى الطَّفها مستنداوظّالقصيرة التي 
                                                

  . 278، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .282، نفسه )2(
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 . احلنني والشوق : املبحث السادس
           

  موضوعات ذات إطار عام: احملور األول  
  وعات ذات إطار خاصموض: احملور الثّاني                 
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  :وق والشّالحنين: ادسالسالمبحث 

 ظـاهرة مـن   ويعـد منذ القـدم،   في العصر األيوبيعراء حظي موضوع الحنين باهتمام الشُّ  

ل عـن أوطـانهم     روف إلى الغياب أو االرتحا    تهم الظُّ عراء الذين اضطر  التي برزت لدى الشُّ    الظواهر

ا اتَّبعه الشُّ    الحنين ع موضو  سبب كان، وكان   ألية، فقد   عراء في مقدمات قصائدهم الطَّ     تقليدللية والغزلي

 فالتغزل بالمحبوبة، أو الوقـوف علـى        عر ضربا من هذا الحنين،    يكون الوقوف على األطالل في الشّ     

 " بارزا مـن عناصـرها،  أطالل ديارها، أو تذكر أيام الشباب، كلّها موضوعات يكون الحنين عنصرا      

، )1( "كل مكان يقف فيه اإلنسان وقفة زمنية موطن، دون تحديد زمن لهذه اإلقامة وال أي شيء آخـر          ف

  .)2("  لهنطو، فهو م أقام به اإلنسان ألمرٍ مقامٍن، فكلُّواطا المأم : "وفي ذلك يقول ابن منظور

رعرع فـي بـالد     وتأنّه ولد   رجح دراسة حياته    تُو،  ناول ابن الكتَّاني موضوع الحنين    ت

      العراق، قبل انتقاله إلى مصر، ومن الطبيعي أن    له  يكون لبالد العراق نصيب من الحنين يـسج

 بأشعار غايـة فـي الحـسن        - بغدادوعلى نحوٍ خاص     –  العراق بالد  خص حيث،  في شعره 

  . الحنين إليها فهو دائم، ومعنىرةًصو

ة التي   والمحلّ ،معدن كل فضيلة  و  ")3("الدفبغداد أم الدنيا وسيدة الب     "وال عجب في ذلك   

ـ     سبق أهلها إلى حمل ألوية المعارف والتَّ       باهـة  ة األخـالق والنَّ   دقيق في تصريف العلوم ورقّ

  .)4(" الخواطر ذة األفكار ونفاكاء وحدوالذَّ

                                                
ر، محمد إبراھیم،  ) 1( ّ  . 9، الحنين إلى الوطن في األدب العربي حتى نهاية العصر األمويحو

 ).وطن(، مادة لسان العرب ) 2(

 .2/494، معجم البلدان الحموي، ياقوت، )3(

ّري،  )4(   .3/165،نفح الطيبالمق
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 وصل إلينا من شـعر ابـن     الحنين قليل فيما  وق و الشَّ  شعر  إن : القول  الباحثة ستطيعوت

وقد جاء نظمه في هذا الغرض بسبب تنقله بين البلدان، فقد ولد في بغـداد وغادرهـا          ،الكتَّاني 

إلى الشّام ثم مصر، وواجه في حياته صعابا كثيرة، مما جعله يحن إلى موطن صـباه، وإلـى                  

بعض المواطن التي شعر فيها باإلطمئنان، كما اشتاق إلى بعض من اتّصل بهم فـي موطنـه                 

  .ورحالته

 وثمـاني قـصيدتين   علـى فـي الـشوق والحنـين      من شعره  ما وصل إلينا  لم يزد   و

   .باإلضافة إلى أبيات أخرى متناثرة في مقدمات قصائده، مقطوعات

 لموضوع الحنين، فهجرتـه   حي تجربة ابن الكتَّاني الواقعية مثاٌلنومن الجدير ذكره أ 

ـ ورحيله من العراق إلى بالد الشام ومصر يترافق مع البعد عـن              وطن واألهـل واألحبـة     ال

ساسيا اعر يذكر الحنين في مقدمات قصائده أو يجعله غرضا أ         والفراق والشوق والذكرى، فالشَّ   

  .في بعض قصائده ومقطوعاته

  :محوريناعر إلى وعليه يمكن تقسيم موضوعات الحنين عند الشَّ

عامة نجدها لدى    موضوعات ذات إطار عام ويتميز باشتماله على موضوعات          :ل األو المحور

  .معظم الشعراء

  .اعر فرضته عليه طبيعة الحياة التي عاشها بالشَّ موضوعات ذات إطار خاص: الثانيالمحور

لالمحور األو :موضوعات ذات إطار عام:  

عراء  ظهرت واضحة وجلية عند معظـم الـشُّ        ،على مواضيع عدة   ويعتمد هذا المحور  

، .)..ال والوشاة يف والعذَّ الطَّد و جران والص ة، والحديث عن اله   لليمات الغزلية والطَّ  المقد( :مثل

 التي أرسلها إلى الملوك واألمـراء       ح كقصائد المد  د ما ذُكر،  بن الكتَّاني شواهد تؤكّ   وفي شعر ا  
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نها المعنى الذي سيتناوله فـي غرضـه        يضم، و وغيرها، فقد كان يبدأ قصائده بمقدمات غزلية      

ا لمن سيمدحه في ، جاعالًاألساسيقصيدتهباقي من المحبوبة التي يتغزل فيها رمز .  

 تـداخل   ابن الكتَّاني في شعر    بموضوع الغزل، ويظهر     لة الص والحنين موضوع وثيقُ  

 التي أرسلها إلـى الملـك       قصيدته ذلك    ومثال ،الغزليةالحنين مع الغزل في المقدمات الطللية و      

ة    ،   من بالد العراق إلى بالد الشام ومصر       رالشَّاع أن انتقل    دالح بع الصفأرسل إليه قصيدة مدحي

بـذكر  وتغنّى فيها   وراء ببغداد،   وق إلى مدينة الز    الحنين والشَّ  ظهر فيها افتتحها بمقدمة غزلية،    

، راسما لهـا    الحسان دي عن الغ  وراء، سائالً الدار  على باب مدينة الز    وقفأطالل األحبة حين    

  )مجزوء الرمل(                              ]1[ : لعهدها، يقول أنه وفيمؤكِّدا علىلة،  جميصورةً

ـــاحِ ــالزوراء صـ ـــج بِ ـــي عـ   عجبِـــــــي بِـــــــالزوراء زاد    بِـ
ـــألِ ــدار واسـ ــنِ الـ ــ عـ ــد    ـالغيـ ــلَّ ـــ ــدار لَعــ   تُنْبِــــي الــ

ــا وِإذَا ــ مـــ ــرب نعـــ   بِـــي فَـــسر نواحيهـــا مـــن    ســـ
أتْ أور نُــــــكيبِي عــــــحــى    ص ــح  فَعلَـ ــك صـ ــي حاِلـ   )1(بِـ

 كما يحفي مدينة    التي قضاها  اعر في أبيات أخرى من القصيدة نفسها إلى أيامه وذكرياته          الشّ ن 

وراء، بعد أن الزمجزوء الرمل(         ]1[:يقولإذ الح، طال بعده عنها وهو في ربوع الملك الص(  

ــا ــي  يـ ــزوراء بنـ ــلٌّ الـ ــارِي    كُـ ــنْكُم جـــ ــي مـــ   وتربِـــ
ــروا ــداد  خَبــ ـــ ِإن بغْــ ــ    أخْــ ــخَـ ــداد ـرتُ عـ ــي ن بغْـ   كُتْبِـ
ــي ــتُ  إنَّنـ ــذْ غبـ ــاع مـ ــضبِ     نْهـ ــات وقَـــ ــين جنَّـــ   بـــ
ــي ــو فـ ــك عِ ربـ ــصا الملـ   )2(يِلــــحِ ِلــــي َأبقَــــاه ربــــ    الـ

اعر فحسب بل كـان نتيجـة       فموضوع الوقوف على األطالل لم يكن تقليدا تعمده الشَّ        

رِتجبة، حيث وقف على أطالل قومه ليبثَّتإليهم دواعي شوقه وحنينهه الذّاتي .  
                                                

  . 256، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .257نفسه، ) 2(
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 ، فعنـدما تـشتد  مات القـصائد في مقـد يف الحديث عن الطَّ  بموضوع الحنين   ويرتبط  

 يبحث العاشق حينها عن عزاء له ليخفـف         ،اعروق إلى المحبوب عند الشَّ    مشاعر الحنين والشَّ  

اعر لـم   فالشَّ طيف المحبوب ليزوره في نومه ويداعب أجفانه،         من أشواقه وحنينه، فال يجد إالَّ     

  )مجزوء الكامل(                               ]54[ :يستطع رؤية محبوبته إال في خياله، إذ يقول

ــو  جي ــو ــك لَ ــر طَيفَ ــا ض ى    مــر ــدهرِ ُأخْـ ــي الـ ــة فـ   د بِلَيلَـ
  )1( منْـــك قلًـــى وهجـــراالَقَيـــتُ    حتَّـــى َأبـــثَّ ِإلَيـــه مـــا 

  

  )الرمل(   ]34[:وم إلى عينيه أمالً في أن يرى طيف محبوبه يقول يجلب النَّاعر أنويحاول الشَّ

ــي نارز ــو ــرى لَ ــف الكَ ــى طَي ــا علَ ي            مـادمتاع ى كَـانالكَـر ـفلَى طَيع2(و(  
  

  ) مجزوء الكامل(                                                                         ]87[ :ويقول

ــاعدتَني ــفُ ِإن ســ ــا طَيــ ــالِ    يــ ــة بِالوِصـــ ــد القَطيعـــ  بعـــ
 ــام ــذِّب اَأليــ ـــُألعــ ــن قـــ  َأ     بِالــ ــالَمِ مـ ــاِليحـ )3(صرِ اللَّيـ  

  

  إذ يحاول العاشـق أن يكـون       ،عن الحساد  حديث الشّاعر بيرتبط الحديث بالحنين    كما  

     اد والوشاة والرا عن أنظار الحسهم، فيحـوم العـاذل حـول       قباء، ويكثر من لومهم وتأنيب    بعيد

  )المتقارب(                                                                          ]88[ :يقول العاشق،

  ــه بح ــن ــذُْل م ــي الع ــروقُ ِل لِ      يــاذ ــمِ العــ ــشَقُ ِلالَِّئــ   )4(فََأعــ
لجـأ  لـذا ي   األحبه،   هاعر الحزينة لفراق  د الحياة ويبعث األمل في روح الشّ      يف يجد فالطَّ

   ]12[ : الحبيب، فيقول منعته أعين الحساد والوشاة والرقباء من وصلنالشّاعر إليه بعد َأ
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  )الطويل(
  مـن الحـب زاِئـرا      طَيفٌ ِإذَا مر بِي  

                       
ــوُل وفَــوقي      قيــبشَــاهد ور َأقُ

  )1( ذُنُـوب  العـاني المـشُوق ِ     ِإلَيك من     تالوصلِ يا طَيفُ هـْل بـد   بِحقِّ لَياِلي   
  

اعر عن سوء حاله بعد أن انقضت أيام الـسعادة والوصـال مـع أحبتـه،                ويعبر الشَّ 

 انقطـاع حزينة بائسة بعد فراق األحبة، لم يشعر فيها بالراحة والسعادة بسبب            وأصبحت حياته   

   )مجزوء الكامل(                                                          ]87[ :يقولإذ أيام الوصال، 

  فَبقيــــتُ مرتَقــــب الخَيــــالِ    منَعـــتْ وِصـــاُل مـــن الوِصـــالِ 
ــاِلي    حتَّــــى َأبــــثَّ ِإلَيــــه مــــا ــوء حـ ــن سـ ــه مـ   الَقَيتُـ

  بِــالَ ســببٍ حبــاِلي   صــرمتْ    د ِلبانَــــة َأرعــــى العهــــو 
  )2(خَطَــر الــسلُو لَهــا بِبــاِلي       مـــا بالُهـــا تَـــسلُو ومـــا    

  

  ن للباحثة أ  مما سبق يتبيالمقـدمات  :  منتناولها ابن الكتَّاني في شعره المواضيع التي   ن

ة، والطَّ ة والط الغزليوالوشاة، والعاذل ،يفللي ،ـ  ،اد والحس جميعهـا  ران،  وأيام الوصـال والهج

، وقد تجلّت فيهـا تجربتـه الذَّاتيـة،         عر العربي عراء في الشّ  مواضيع تقليدية طرقها معظم الشّ    

  .قليد الفنيباإلضافة إلى التّ

  :موضوعات ذات إطار خاص: المحور الثّاني

 فيه موضوعا هاما، فرضته حيـاة       اعر فقد كان الحنين   الخاص بالشَّ  اني الثّ المحورأما  

اعر وترحاله من بالده إلـى بـالد أخـرى،          فهجرة الشَّ ،  اعر ومعاناته الحقيقية التي عاشها    الشَّ

 فقد ذكر بغداد والموصل واشتاق إليهمـا،  ،ائم لوطنه وأحبابه وأصدقائه الحنين الد  عليهفرضت  

  .كما ذكر أحبته وأصدقاءه هناك
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 ى مسقط رأسـه بغـداد      إل في مقطوعة له من خمسة أبيات       ويشتاق لكتَّانيويحن ابن ا  

 يتـذكر   ف، المشهورة فيها أسماء المواقعدبترديلذذ حنينه وشوقه إليها بالتَّ ويرتبط  ، عنها وهو ناء

 ودار   والجـانبين مـن الـشط،      ،قتينالركالجسر، و  :، ويستعرض معالمها  اعر بغداد بلهفة  الشّ

ولـم  ،  يد، وباب المراتـب   كباب الحد : ها، كما يتذكر أبواب   الم، ونهر المعلّى، وسوق العميد    الس

 وغزالنهـا، ولـم يـنس     وق والحنين سكانها وولدانها     ذكر بلهفة الشّ  اعر عند ذلك بل     يقف الشّ 

  ما الفتيات الحسان       مظاهر الجمال البشريبحور الجنان   واتياللّ فيها وال سي رهنفيقـول    صو ،

 )المتقارب(                      ]92[ :داعيا اهللا في نهاية مقطوعته أن يديم دولة بغداد وسلطانها

ــرقَّتَينِ     ــسرِ وال ــى الجِ ــن ِإلَ ا     َأحهــــــكَّانسالمِ وارِ الــــــسدو  
و ــة ــاجِ الخالَفَـ ــانبينِتَـ   مــن الــشَّطِّ والظِّــلِّ مــن بانهــا        والجـ

ــبِ و ــابِ المراتـ ــوبـ ــرِ    دوردالزنْـ ــا ونَهــ ــى وغزالَنهــ    المعلَّــ
ــو سوــد ــد  ق العمي ــابِ الحدي با     وهانــد ــانِ ووِلْــ ــورِ الجِنَــ   وحــ

ــلْطَان      رب العبـــاد وَأســـَأُل ذَا الطَّـــولِ ــة ســ ــةَ دولَــ   )1(هاِإدامــ
  

 العمران  بيعية، ومظاهر استعراض لفضائل مدينة بغداد ومحاسنها الطّ     فيها   والمقطوعة

  .فوقحشدا يكفل لبلده التَّميز والتَّ الشاعر تلك الفضائل فيحشدفيها، 

موطنه يغداد علـى      في تفضيل  نظمهعر الذي   صل بحبه وحنينه إلى بغداد الشِّ     ومما يتَّ 

 عـاش عل ذلك من صور تعلّقه بوطنه وقوة انتمائه إلى المكان الـذي          ، ول الموصل التي زارها  

  )السريع(                     ]57[ :ه اليسرىلجسا في رِ بالموصل وقد أصابه عرق النِّفيه، يقول

ــسرى      يــا بلْــدةَ الموصــلِ َأورثْتنــي    الي ــي لــي رِج ــالً ف فَاصم  
ــى  ِإن ــصرافي علَ ــْل النْ جُأع ــم ــرى       لَ ــن اُألخْ تُ مــس آي ادــد   )2(بغْ
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  وقد هلَّ الهالل،وقد لجأ ابن الكتَّاني إلى الطبيعة في مقطوعة أخرى قالها بالموصل    

  )مجزوء الكامل   (                  ]11[ :، يقول وفي جنبه نَجم يحفهما سحابصوره بالفخالذي 

ــُؤوس َأدرِ ــي الكُــــ   الحبـــاب فَقَـــد رقَـــص طَربـــا    وغَنِّنــــ

ــرب فَ ــواشْـ ــلَّ دقَـ ــالَ هـ ــةُ ُل     الهِـ ــم وآفَــ ــشَّراب الهــ   الــ

ــم     وجنْبـــــه تَـــــراه َأو مـــــا ــا نَجــ ــحاب يحفُّهمــ   ســ

  )1(شــــهاب حبتــــه ِللَفْــــظ م     مــــــيهـ فَكَأنَّـــــه فَـــــخٌّ

  ]66[ :بيع فوجد برد كانون في ذلك األوان وكان في زمن الر،ويقول وقد أقبل على آمد
  )الوافر(                                                                                              

ــا   ــسوداء يومـ ــد الـ ــا آمـ ــعِ      َأتَينَـ ــشَّرف الرفي ــاحب ال ص حــد ِلنَم  
ــدنَا  ــلْنَاها وجــ ــا َأن وصــ ــانُون فــي     فَلَمــ   )2(زمــنِ الربِيــعِهــوا كَ

  

 فـي صـورة     -  وال سيما بغداد   - دمهقَ فَ ،اعر بالمكان وهكذا يبدو تعاظم إحساس الشَّ    

     تصف مدى تعلُّقه بها، وكأنّه يود  أن ي عبثه بأرضه فـي ظـل            رمن خالل شعره عن مدى تشب 

ةزاة إلى انتزاعها من أيدي أصحابها وتغيير وجهتها ا سعى فيه الغُظرفة واإلسالميلعربي.  

 إلى هذه األمـاكن وحنينـه      وشوقه   بين حنينه يربط   ابن الكتَّاني ن  ومن الجدير ذكره أ   

، فهو يأسـف    وقالشّ هذا   في أي فرق    مالحظة إلى بعض من أحب من أصدقائه، دون         وشوقه

شوق الكئيب إلى الحبيـب، وشـوق       بهاب يوسف العقاب، مصورا شوقه      الشّلبعده عن صديقه    

  ابن الكتَّاني  بثَّ، فلو    إليه بعثهي صدر كتاب    فحنينه  شوقه و  إليه   يبثُّراب، فهو   مآن إلى الشّ  لظّا

ا في قلبه مـن  عم ال يستطيع أن يعبر    من حب وشوق وحنين، فإنه      قلبه إلى صديقه ما يكن في    
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 حبـه وتعلّقـه بـه،    كثرة لوقمن الشَّللمزيد  لن يتسع  قلبه  ألن شوق في كتاباته التي بثَّها إليه؛     

  )مخلع البسيط(                                                                      ]4[ :يقول

ــابِ   ــفَ العقَ سوــى ي ــوقي ِإلَ   الــــشِّهابِ الماجِــــد العــــاِلمِ     شَ
  الــشَّرابِ  ِإلَــى  وقُ ظَــامٍ وشَــ    حبِيـــبٍ  شَــوقُ كَِئيـــبٍ ِإلَـــى 

ــوقًا ــصرتُ  ِإذَا شَ ــا اقْتَ م ــه في   خطَـــابِي بعـــضه فـــي َأطَلْـــتُ   
لَـــوـــتُ وكَتَب يقَلْبِـــي الَّـــذب    ــه ــم ِإلَيـ ــوِه لَـ ــابِي يحـ   )1(كتَـ

يخاطب فيهـا   ،هل أخرى ين في قصيدة صديقه شهاب الدلى إهحنين وهشوقابن الكتَّاني ظهر  يو

) التـاج (دار الخالفـة     فيها من أماكن ك    وما،  سألها أن ترسل سالمه وقبالته إلى بغداد      يريح الجنوب و  

  )مجزوء الكامل(                                               ]7[ :تِّه لها، يقولالتي طهرت ذنوبه بمحب

ــرِي ــسالََأقْــ ــي م الــ رِيـــح الجنُـــوبِ يـــا بِاللّـــه    وقَبلــ  
ادغْـــــدي بالَّـــــذ التَّـــــاجو     تُـــهبحتْ مـــصح2(ذُنُـــوبِي م(  

  

ه إلى صديقه   واقَ سالمه وأش  َلمحأن تَ  -دوما  الّتي تبشِّر بالخير   - من ريح الجنوب     طلبفالشَّاعر       

 ا منه أن يواصل الكتابـة إليـه، فهـي               شهاب الدين، الذي لم يغب عن قلبه وخياله للحظة واحدة، طالب

  )مجزوء الكامل(       ]7[:، فيقوللبغداد من شوقه  جزءاإالَّ لم يكن إليه وحنينه شوقهبمثابة العالج له، ف

ــوِلي ــا قُــ ــشِّها ِلموالَنَــ ــاِلمِ     الــ ــبِ  بِ العـ ــنِ اللَّبِيـ   الفَطـ
ــو  ــنِ العيـ ــتَ عـ ــان غبـ ــا     ِإن كَـ ــ نِ فَم رِحــوبِ تَب ــنِ القُلُ ع   
ـ  ــ ــك َأن يغيــ ــا خَيالَــ ــب وَأن     حاشَــ ــروبِ ـ ــى الغُ ــَل ِإلَ   يمي

  وصـاَل علَـى الخُطُـوبِ      ـقُ بِـه       لَّـــذي ابـــتَهج الـــصديـَأنْـــتَ ا
ــبِ      واصـــــْل بِكُتْبِـــــك ِإنَّهـــــا ــيشِ الرطي الع ــن ى مــه   أشْ
 وغِ ِإنــد ــةُ الملْــ ــي رقْيــ ــ     هــ عــبِ  ز ــى الطَّبِي ــدواء علَ   )3(ال
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صديقيه المقرب يـونس  : كما أرسل ابن الكتَّاني شعرا يتضمن شوقًا وحنينًا إلى كلٍّ من  

في معرض حـديثها  بن أحمد القُرقُوبي، وشهاب الدين يوسف العقاب، وقد تعرضت له الباحثة            

  .)1(تكرار يتم ذكرها في هذا المحور تحاشيا للعن اإلخوانيات ولم

 بدأ معه بعدما فارق وطنه وأَ         وهكذا فإن حنين ابن الكتَّانيحـ ب ه وأصـدقاءه، فحـن إلـيهم،       تَ

، ونابعـة مـن      إليهم صـادقة   شوقه وحنينه بدت مشاعر   وق الذي يالزم فراقه لهم، ف     وفُرِض عليه الشَّ  

 شوقه وحنينه بصدق العاطفة واالنفعال،      زتمي وعليه فقد  اعر الذاتية، ة الشّ بجرِ تَ هجرتْحساس حقيقي، ف  إ

والراقة والسكْ بذلك عن المبالغة والتَّهولة، مبتعدفكلُّار والتَّر .  
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 .فنون شعرية ثانوية: املبحث السابع

  احلكمة: أوالً
  العتاب: ثانيا
  الفخر: ثالثًا
  الشكوى: رابعا

 الذّم:  خامسا              
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  :فنون شعرية ثانوية: المبحث السابع
  

لكـن لـم    ،شأنه في ذلك شأن شعراء عـصره   طرق ابن الكتَّاني فنونًا شعرية أخرى        

زر القليل الذي ال يسعف في إقامة دراسة حوله، بل يكتفى باإلشارة إليه،              النَّ يصل إلينا منها إالَّ   

    فبعض هذه الفنون جاء عا بين ثنايا الفنون األخ    ررى، وبعضها جاء مستقالً في مقطوعـات       ض

 ، الحكمـة  : وهذه الفنون هي   ،ا قائما بذاته  نا وهناك، ال تشكل في مجموعها فن      وأبيات متناثرة ه  

 لكل منها بما يتناسب مع ورودها فـي         وستعرض الباحثة ،   والذم ، والشكوى ، والفخر ،العتابو

  .شعره

1 . كْالحةم: 
  

فـي   الحكمـة  وجاءتعراء منذ القدم، تي الزمت الشُّ ة الَّ عريد الحكمة من الفنون الشِّ    عتُ    

   .ة التي طرقهاعريغراض الشِّ ثنايا األفي  متناثرة،قليلة شعر ابن الكتَّاني

 طلب منه الوزير صفي     عندماحكم الشاعر مبثوثة في بيتين نَظَمهما       قد جاءت بعض    و    

  )الوافر (                       ]45[ :اآلتيالبيت   أن يجيز لهالدين بن شكــر

       ـنلَكنٍ وـسح نتُ مرصَأب كَمــارِي    و ياخْت ــع ــشقْوتي وقَ ــك ِل لَي1(ع(  
  

  )الوافر   (                                  ]46[   :ة في بيتين بثَّ فيهما الحكمفقال ابن الكتَّاني

ــرارِ      ن يحـب شَـرطٌّ    حـي  فَما ِللْقَلْـبِ   ــسلُوبِ القَ طٌّ ِلمــر ــْل شَ هو  
  صالق بجو لَوـ   و   )2(لَكُنْتُ َأخَـذْتُ مـن عينَـي ثَـارِي            لٍاص علَى دِلي

يها الجاهـل الـذي    يصف فلشَّاعر، بعض معاني الحكمة مبثوثة في مقطوعة ل       وجاءت    

    ]10[ :فيقولمار من غصون األماني، وهي ثمار ال ينالها أصحاب العقول، يجني الثِّ

                                                
  .297، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . والصفحة نفسهانفسه) 2(
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  )الخفيف(

  األلْبــاب  تَنَالُهــا مــا  اثَمــر     من غُـصونِ اَألمـاني     الجهُل يجتَني
تَمـ     و ـ      ـوتُ الرُؤوس فـي زمـنِ اِإلي وعار جـس    اَألذْنَـاب عتَـشْب1(ا و(  

  

  )الخفيف(                  ]48[ :ين قائالًيقول في بيت له يخاطب به الوزير ضياء الدو    

ــا   ــد النَّ حــا َأو ــلِ ي ــاد القَلي   )2(سِ يـــوازِي بِـــه نَفَـــاد الكَثيـــرِ    فَنَفَ
      

  ]21[ :نيا التي فرقت بينه وبين صديقهعن الدونَظم بيتًا في الحكمة عبر فيه       

  )مجزوء الكامل  (                                                            

 ــت ــا زالَـ ــدنْيا مـ ــي الـ   )3( وتَـــذْهبَأبـــدا ء بَِأهلهـــا     تَجِـ
        

  )الطّويل(             ]65[ :قال لنظام الدين، وجاءت بعض حكم الشّاعر مبثوثة في عتابه  

  )4(فَما ينْفَع المغْـرور َأن سـمع الوعظَـا            ِإذَا كَان الَ يخْشَى من الـوعظ غَافـلٌ        
  

  )الطويل(                                                     ]99[ :ويقول من خالل ذمه للتكبر

   الَــهمج شَـان ءــرالم ارز ـربـا            ِإذَا الكارِيع ـةَئاسبِ الرثَـو ـنم حبَأص5(و(  
  

   )المنسرح(                                                                 ]15[ :وقال أيضا             

  

ا متنـاثرة فـي هنـا     ، فقد نظم أبياتً    ابن الكتَّاني  ون في شعر   ضآلة هذا اللَّ   تلحظ الباحثة هكذا  و

تقليديـة،   عند ابـن الكتّـاني جـاءت         معاني الحكمة الحظت أن   و كبير،   وهي مقبولة إلى حد   وهناك،  

  .هولة في األسلوبفي المأخذ، والس باليسر والقرب واتّصفَتْ
                                                

  . 263، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 299 نفسه،) 2(
  . 272  نفسه،)3(
  . 318 نفسه،) 4(
  . 340 نفسه،) 5(
  .267 نفسه،) 6(

ـ         جهد علَى ا ــطَعتَ    غَلْبِ مـن تُعانـد مـا اسـ ــِإن ـ ــا  فَ غَلَب ــن ا ِلمنْيــد    )6(ال
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 :العتاب . 2
 سوى قصيدة واحدة     في شعر ابن الكتَّاني، فليس في شعره        العتاب مكانًا بارزا   ال يحتلُّ     

ين ضياء الـد  الوزير  نَظَمها في   تي   الّ قصيدته في    نظمهما في العتاب، إذ قال     ومقطوعة أخرى 

حرق واألسى بسبب سهره علـى      بالتَّوكوى  وهي زاخرة بالعتاب والشَّ   ،  أحمد بن شيخ السالمية   

  )الكامل           (                  ]37[ :، فيقولفقال يعاتبه، دلصابله باه ق المدائح له، لكنَّمِظْنَ

  ــم ــى كَ ــهِرتُ علَ س ــد ــالَك بِمقَ عــة حد    ــد مَأح ــرِك تْ ِلغَيــلُح ــا ص م اءغَــر  
ــا     باهوــتُ م ــا نَظَم بِم ــوز ــي َأح ــد       علِّ ــا الَ تَنْفَ مَأنْعو ــك تَياحر ــن م  
ــا   ــصاة كََأنَّهـ ــذَ الحـ ــذْتَها نَبـ   صـلٌّ ينَـضنض فـي يمينـك َأسـود         فَنَبـ

ــي  ي فاِئدــص ــرس قَ ط ــَأن ــدحكُموكَ م      دوــز مو اءوــد ــه ال ــصر بِ قٌ يرو  
ــدا    ــدحتُك ماجِ ــا م تُ كَمحــد م ــم   َأســدى ِإلَــي مكَارِمــا تَتَــردد        ولَكَ

    ــا بِــهيي َأحالَّــذ ــكــي فَمتَننَعمو           ـتَنْجِدَأس ـنقُـْل بِم كـودتَ جنَعمو  
   )1(مـانِ وتَخْلُـد   تَبقَى علَـى مـر الز         فَــِإذَا كَــسوتُك فــي زمــاني حلَّــةً    

ابن الكتاَّ فقد عاتب التي وردت في العتاب ا المقطوعة أمفيها ني     هر كونـه يرفـعالـد

 )البسيط(                             ]84[ :، إذ يقولأيامه العمياء كروشكا  ،ا ويحطُّ رفيعوضيعا

ــا  قُ مــر ــرا الَ يفَ هد ــض ــي َألبغَ ــسفَلِ     ِإنِّ ــسافَة ال ــد والسفْ ــين اَألماجِ ب  
ــرِ  ــسنِ النِّحرِي ــطُّ ِللَّ حــالً  ي ــر خَ ــلِ         قَعحتَقَـى زرلَـى مَأع ـيالع فَـعريو  

قُ بــين الــصابِ والعــسلِفَمــا تُفَــر    لَعـلَّ مـا وعـسى اَأليـام قَـد عميـتْ        
  فَما التَّنَاقُص ضاقَتْ في الورى حيلـي          بِالعقْــلِ والنَّقْــلِ يــزداد الفَتَــى شَــرفًا
  واستَبِح وكُـلِ  وقَُد ولُطْ وازنِ واشْرب         ذَرِ العلُوم وكُـن فـي النَّـاسِ مـسخَرةً         
ـــهباقوع ـــودمحم ـــكتْبـــلَّ عــلِ    لَع ــساد بِالعلَ اَألج تــح ــا ص مبر2(و(  

 ا بأبي الطّيتَأثِّرابقة مابع من المقطوعة السب المتنبي حين قالويبدو الشّاعر في البيت الر:  

                                                
  . 291، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 327، نفسه) 2(
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  )الطويل(    
  وجه الفَتَـى شَـرفًا لـه      وما الحسن في    

                       
  )1(ِإذَا لم يكن فـي فعلـه والخَالِئـق ِ           

ى، وال يحمل فـي ثنايـاه    وأسرقةًن ح كان يتضمابن الكَتَّانيتاب   ع  أن تالحظ الباحثة            

  .سبب عتابهح موقفه وإليه ليوض ما لجأ، وإنَّهرالحقد أو الكُ

  :              رالفخ . 3
  

 وقـد وجـدت لـه     ة التي طرقها ابن الكتَّاني في شعره الفخر،         عريمن األغراض الشِّ         

 نها في قصائده ومقطوعاته، يقـول  أخرى متناثرة ضممقطوعة واحدة يفخر فيها بنفسه، وأبياتٌ   

  )البسيط(                   ]75[ :ض بنفسه إلى الملك العزيز عثمانرع ي في المقطوعةالشَّاعر

ع ــان ــرٍ ِإن كَ ــالَ ثَم ــستَان بِ ب كــد ــرٍ والَ ورق    نْ ــضرارٍ والَ زهـ  والَ اخْـ
ــدق     فَعنْـــد عبـــدك َألْفَـــاظٌ حـــداِئقُها  الح ــس ي نُعــان عاتُ المــر نْبعم  

ـ     )2(يغْنيك في برد كَـانُونٍ عـنِ الـدلَق            حِ اآلدابِ مـع رجـلٍ     فَاشْرب علَـى ملَ  
 للشاعر يفخر فيها بشعره ضمنها قصيدته التي مـدح فيهـا الملـك               أخرى كما ظهرت أبياتٌ  

المنسرح(                                                                     ]15[ :الح، فيقولالص(  

  

                                                
 .2/320، ديوان أبي الطيب المتنبيالعكبري، ) 1(

  . 322، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
  . 267، نفسه) 3(

 ــك ــتُ في ــا   نَظَم ــا ملكً ي حيــد الم  
                        

ــواهرا   ــشَلَبا  جـ ــتُ مخْـ ــا نَظَمـ    مـ
  رــع ــلِّ ش ــذْ  فَخَ ــك وخُ ــاعِ عنْ عالر  

                        
  رــع ى  شرــو ــاقَ ال ــد فَ ــى قَ ــا فَتً بَأد   

  ِإن ــد ــداةُ تَزِيـ ــت الحـ ــه غَنَّـ ــا ودارت     بِـ ــْأس بينَنَــ ــا الكَــ   طَربــ
ــد ــالَ تَح ــلٍ فَ جر ــن ــانِ ع مــي الز ــى    ف ــك علَـ ــه معاِليـ ــا حقُّـ    وجبـ

ــي  ف يكــس ـ  ينْ ــ ــابِرِ بال ــدحِ    أرُؤسِ المنَ م  ــع ــاء جمي ــن ثَنَ ــا م 3(خَطَب(   
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فالشّاعر ينْظُم في الممدوح القصائد التي بدتْ كالجواهر والحلي، وشعره قد فاق الخَلْقَ             

أدبا، تُغَنِّيه الحداة، وتدور الكاسات طربا لسماعه، وقد أصبح حق الشّاعر واجبا على الممدوح،              

  .ء كل من يخْطُب على المنابرينبغي أال يحيد عنه، حتى إن مدحه كاد ينسي الممدوح ثنا

 بـن   ألمير مرهف بن أسـامة    عاتب فيه ا  كما ظهر فخر الشاعر بنفسه في شطر بيت         

            ) المنسرح(                                                                        ]56[ :منقذ، إذ يقول

   هدــوَأس اهــوه ــنا عهدا       فَــصرــو الــشُّعــي َأبى َأنَّنرــا دمو 
)1(زِلْــتُ بِهــذَا ُأعامــُل اُألمــرا       ُأقَابِــُل الجــود بِالمــديحِِ ومــا     

  

  ]48[ :ين أحمد بن شيخ السالميةفيه بمدحه للوزير ضياء الد ويقول في بيت آخر يفخر
  

  )الخفيف(
  ي ـ     كُلُّ شَيء   فْنَى سوى مـدحي فيـ

                        
ــو جــدتَ ِلــي بِملْــك كَبِيــرِ     )2(ـــك ولَ

    

  :الشَّكوى . 4
 أتعبـه  شـاكيا بعـد أن   قالهـا  ،من ثالثة أبيات في الشَّكوى    مقطوعة   وقد ظهرت للشَّاعر    

الهزج               (                            ]31[ :ما يستحقه من راتبيوان في إيصال الد(   

 ــد ــشْتَرِي الحمـ ــن يـ ــا مـ ــدحا     َأيـ ــسب المــ ــن يكْتَــ   ومــ
ــثَ   ــر الغَيــ ــن يحتَقــ   ِإذَا مـــــا كَفُّـــــه ســـــحا                        ومــ

  ــح ــي صـ ــتَ ِلـ ــد وقَّعـ ــ    لَقَـ ــن صـ ــحاولَكـ ــا صـ   )3(ح مـ
  

            ذوي  - صاحب مـصر   –ين عثمان   وقال يشكو من جماعة عند الملك العزيز عماد الد 

  )الهزج(                                ]69[: ويمزج بين شكواه ومدحه فيه، محضرٍ سوء

امَأقْـــــو ابِـــــكلَـــــى بــافُوا      ع ــا حـ ــد رحـ ــا قَـ   ِإذَا مـ
                                                

  . 308، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  . 299نفسه، ) 2(
  .284نفسه، ) 3(
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و ــذْب ــورِد العــ ــتَ المــ ــرافُ      َأنْــ ــك َأجــ ــم حولَــ   وهــ
  ــر ــوَل الكَـ ــتُ حـ ــد ينْبـ ــصافُ     وقَـ ــبالَب وصفْـــ   )1(مِ لَـــ

  
  :مالذّ . 5

 )الطويل    (                                 ]99[ :، إذ يقولالتَّكبرن ذم فيهما اله بيت  وقد ظهر

        ـهلرِي بَِأهـزي ـربتُ الكَأيا رلَمـا         واِليح النَّـاس ظَّـمتَّـى عتُ حعاضتَو  
        الَـهمج شَـان ءرالم ارز ربـا           ِإذَا الكارِيع ـةَئاسبِ الرثَو نم حبَأص2(و(  

  

  

                                                
  . 320-319، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 340نفسه، ) 2(
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  :ابن الكتَّاني شعرلة  اخلصائص الفني:انيالثّالفصل 
  

بناء القصيدة :لاملبحث األو.  
  .غةاللّ واألسلوب: انياملبحث الثّ
  .ةعريورة الش الص:الثاملبحث الثّ
ابعاملبحث الر: املوسيقا الشةعري.  
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  :بناء القصيدة :األول املبحث
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صيدةبناء الق: لالمبحث األو:  

فـي  صيدة العربية، وميزوا بين ثالثة أجـزاء        بالبناء الهيكلي للق  اهتم النَّقاد العرب القدماء     

هي المطلع والتخلّص ثُم الخاتمة، وعدوا الشّاعر الحاذق مـن يجيـد فـي           و القصيدة العربية،    بناء

براعة الفنية، ومعيارا مـن     تحسين هذه العناصر، فحثّوهم على اإلجادة فيها، وجعلوها مقياسا في ال          

الشّاعر الحاذق يجتهـد فـي   : "  الجرجاني في ذلكالقاضيمعايير المفاضلة بين الشُّعراء، إذ يقول      

تحسين االستهالل، والتّخلّص وبعدهما الخاتمة، فإنّها المواقف التي تستعطف أسـماع الحـضور،             

  .)1(" وتستميلهم إلى اإلصغاء

 يجـب  : " المالءمة بين هذه األجزاء، يقول ابن طباطبا في ذلككما تنبه النقاد إلى ضرورة  

 واحدةً في اشتباه أولها بآخرها، نسجا وحسنًا وفصاحة، وجزالة ألفاظ،           ةًأن تكون القصيدة كلُّها كلم    

، ودقّة معان، وصواب تأليف، ويكون خروج الشّاعر من كّل معنى يصنعه إلى غيره خروجا لطيفًا              

ـ ، مبانيهـا  في يه في معانيها، وال وضة تفريغًا، ال تناقُ   كلّها مفرغ  حتّى تخرج القصيدة   فَ وال تَكَلُّ

، وقد عد ابـن     )2 ("ا إليها رتَق كَلمة ما بعدها ، ويكون ما بعدها متَعلقاً بها مفْ          في نَسجِها ، تَقْضي كُلُّ    

مـن  : " ث تكون معانيه آخذه برقاب بعـض      األثير ذلك دليالً على حذق الشاعر وقوة تصرفه، حي        

  .)3("غير أن يقطع كالمه ويستأنف كالما آخر بل يكون جميع كالمه كأنما أفرغ إفراغًا 

والحديث عن تلك األجزاء هو حديث عن الوحدة في القصيدة العربية، وقد علّق محمـود               

ر، وحـسن الـتخلّص منهـا،       والحديث عن االبتداءات الحسنة في الشِّع     : " السمرة على ذلك بقوله   
                                                   

   . 48، الوساطة بين المتنبي وخصومه )1(
 .213، عيار الشعر) 2(

 . 2/244، المثل السائر )3(
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، )1(" والخروج إلى الموضوع ثم الخاتمة، هو في الواقع حديث عن الوحدة في القصيدة العربيـة                

قد تكون وحدة بناء وحسب، فتلك هي الغاية الكبـرى مـن            " وهذه الوحدة كما يرى إحسان عباس       

ق حسين عطوان علـى     ، كما يعلِّ  )2( "هذا التّدقيق في التّوالي والتّدرج وإقامة العالقات بين األجزاء        

ن النقاد بذلك يعدون القصيدة متماسكة ال انفصال بين مقدمتها وموضوعها، إذ همـا              إ: " ذلك بقوله 

  .)3("متَّصالن اتِّصاالً يفضي إلى ما يشبه الوحدة العضوية

ه، فقال  هم لإلجادة في  اهتَّم النّقاد بمطالع القصائد، فوجهوا أنظار الشُّعراء إلى أن يبذلوا جهد          

بشكل  عليه  وأول ما ينظم من القصيدة، وقد ركّز القدماء        )4(" عر قفٌل أوله مفتاحه   الشِّ: " ابن رشيق 

، فقد أشار حازم القرطاجني إلى وجوب أن تكون المطالع مـستَحبة؛ ألنَّهـا أوُل مـا يقـرع         كبير

ا يجيء بعده من كالم، ويكون له أثر كبير         ، والمطلع الجميل يكون داعية إلى االستماع لم       )5(السمع

ينبغي للشّاعر االحتراز في مفتـتح أشـعاره، ممـا          : "، وذكر ابن طباطبا أنّه      )6(في نفس السامع    

  .)7(" يتطير به، أو يستجفى من الكالم، وال سيما في المدائح أو التّهاني

 يكون المطلـع جيـدا مـن حيـث     جعل النُّقاد مقياسا عاما لمطالع القصائد، فيجب أن  قد  و

         زا جيكون فخم ا، سـهالً، وأن يكـون       األسلوب والمعنى، ويندرج تحت جودة األسلوب أنالً، حلو

                                                   
  .  182، القاضي الجرجاني األديب الناقد) 1(

  . 126، تاريخ النقد األدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري )2(

 .209، مقاالت في الشعر ونقده )3(

به واإلصـغاء   إنّه يدفع السامع إلى التّن    : " ، ويعلل ابن رشيق اهتمام النّقاد القدماء بالمطلع بقوله        1/218 العمدة، )4(
إن كان جيدا آسرا، وإلى الفتور واالنصراف إن كان ضعيفًا، لذلك عني الشّعراء به، وصرفوا همهم إلـى اإلبـداع     

 .1/217، نفسه، "، وبلغ كثير منهم في ذلك مقاما محمودافيه

  286، منهاج البلغاء وسراج األدباء:  ينظر)5(

 .1/437 ،نالصناعتي العسكري، أبو هالل،:  ينظر)6(

 . 204، عيار الشعر )7(
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) أال(ن كابتدائهم بــ  الَكْ والتُّواضحا بعيدا عن التّعقيد، ومجردا من األلفاظ التي تدل على الضعف     

 ب اللَّفـظ، سـهلَ    ذْع" يكون   طفى في المطلع أن    ، ويشترط عبد المطلب مص     )1() قد(و)  خليلي(و  

  .)2("السبك، صحيح المعاني، وأن عيب الشَّاعر فيه ما يفحش ألفاظه

على هذا النّحو مضى ابن الكتَّاني يبدأ قصيدته المدحية، حيث بناها مستجيبا للتّقاليد الفنيـة              

الفهم، وذلك فيما يخـص شـكل القـصيدة         الّتي جرى عليها الشُّعراء منذ القدم بما ورثوه عن أس         

مقدمتها، وحـسن   : ونهجها، حيث تناول في أغلب قصائده أبرز مقومات بناء القصيدة المتمثّلة في           

، والخاتمة، وما يتَّصل بذلك من حـديث عـن وحـدة البنـاء، ووحـدة        بين موضوعاتها التّخلص  

  .القصيدة

 عند ابن الكتَّاني يمكن تقـسيمها إلـى   القصائدمقدمات إن  : ومن هنا تستطيع الباحثة القول    

  :نمطين رئيسين

نمط تشبث فيه الشّاعر بالشّكل التّقليدي الَّذي سار عليه الشُّعراء منذ القدم، فكـان           : أولهما

يستهّل بعض قصائده بالمقدمات الغزلية والطللية وما يتعلق بها من مجلس الشّراب وما فيه من               

 فـي   نظمهـا ي والقيان والغلمان وغيرها، وقد ظهر ذلك جليا في قصائده التي            السقاة والجوار 

  .المدح

 غازي بـن  ومن األمثلة على النّمط األول وهو الغالب في شعره، قوله يمدح الملك الظَّاهر  

                                                          ]63[ :صالح الدين األيوبي، وقد استهلّها بمقدمة غزلية

  
                                                   

 .2/218 العمدة،ابن رشيق، :  ينظر)1(

 .166، اتجاهات النّقد خالل القرنين السادس والسابع الهجريين )2(
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  )الطويل(

  )مجزوء الرمل   (           ]1[ :قد استهلّها بالوقوف على األطاللوقوله يمدح الملك الصالح و

  زاد بِــــــالزوراء عجبِــــــي   صــاحِ بِالزوراء عـــج بِـــي     
ـ    ــي    واســـألِ الــدار عــنِ الغيـــ ــدار تُنْبِـ ــلَّ الـ ــد لَعـ   )2(ــ

  

، حيث يلج الشّاعر فيه إلـى  من المقدمات التّقليدية وغيرهانمط تحرر فيه الشّاعر    : اثانيهم

ذات  تقسيم في قصيدته، وذلك عنـدما تكـون القـصيدة             أي الموضوع مباشرة، دون أن يظهر    

، وغالبا ما يكون ذلك في قصائد اإلخوانيات والوصف والحنين          موضوع واحد يغلب عليها كلّها    

  .والغزل والعتاب

 قوله في قصيدته الّتي نظمها جوابا لكتاب ورد إليه مـن المقـرب              ذلكومن األمثلة على    

  )مجزوء الكامل (   ]21[:ى أيام شبابه في مدينة الزوراء، وإلإليهيونس القرقوبي، يظْهِر فيها حنينه 

   بقَــرــا مي ــكتَابافَــى كو    ـــذَكِّرا يـــدفَببـــرَأعي ون  
ــانِ الــشَّبا    عيــبِ ر ــن طي ع     ــب نَلْع اءروــالز ــن ب نَح3(بِ و(  

  

  )الخفيف(                       ]81[ :ن بعيد الفطروقوله يهنئ الملك المسعود قطب الدي

  لُــوكــلَّ المـا َأجي يــدالع كـاءج   وكيــد ــى َأذَانِ الـ ــشفْها علَـ   فَارتَـ
ـ         )4(ـالَء نَـارا فـي جـوهرٍ مـسبوك          من سالَف تُضيء في اللَّيلَة اللَّيـ

 

                                                   
   .315 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .256 نفسه،) 2(
   .272نفسه، ) 3(
   .325 ،نفسه) 4(

  تُرى من كَساك الحسن من بعد ما خَطَـا        
                      

  عــذَارك لمــا نــد بِالنَّــد واخْتَطَّــا     
ــا     أسـهما  ومن راشَ من جفْنَيـك ِللنَّـاسِ        ــه عطَّ ــقين بِ اشالع بــو ــطُّ قُلُ   )1(تَع
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  مات التّ   ر الشّ وتلحظ الباحثة تحرزت مطالعـه فـي القـصائد         قلياعر من المقدة، فقد تميدي

نى وعذوبة األلفاظ وجرسِ العبارة، كما أنّها تجتذب السامع وتثير فيه االنفعال الّـذي              بوضوح المع 

  .يريده الشّاعر

رع في  قْل ما ي  ه أو ، فهو باإلضافة إلى أنَّ    بمقدمة القصيدة الحديث عن مطلعها    صل  ومما يتَّ 

فإنَّ ،معالس   ا ومتمشّ   ه ينبغي أنيكون مناسب قد بدأ ابن الكتَّاني شعره بمـا       ا مع موضوع القصيدة، و    ي

 في قـصائده، وال سـيما قـصائد          ومعاييرهم يتناسب وموضوع القصيدة، وسار على أسس النُّقاد      

 يبـدأ    إذ جاءت في ثالثـة أجـزاء،     ه تسير على نسق واحد من البناء، حيث         المدح، فأغلب قصائد  

 العالقـة بموضـوع     ل القصيدة بعض الموضـوعات األخـرى ذات       باالستهالل الحسن، وقد يتخلّ   

 ثُ ى الغرض الرئيس  ص إل  يتخلَّ القصيدة، ثم ،ـ   محقّقًا بذلك شرط النُّ     يختم قصيدته فيجتهد،   م ذي قاد الّ

  .)1(" استعطاف أسماع الحضور، واستمالتهم إلى اإلصغاء" يؤدي إلى 

ه في معظم    الذي اشترطه النُّقاد في مطلع القصيدة، فقد التزم ابن الكتَّاني ب           )2(أما التّصريع   

  )الرمل                                                                   (   ]34[ :قصائده، من ذلك قوله

ــرادي   قفْ علَى الجزعِ متَـى شـْئتَ ونَـادي       م عــز الج كــر ــسى يخْبِ 3(فَع(  
  

  )المنسرح(                                                                                   ]95[ :وقوله

ــا     يــا لَيلَــةً زارنــي محياهــا    فَاهَأو ــان ــا كَ م ــد عــرِ و غَي4(ب(  

                                                   
  . 48، الوساطة بين المتنبي وخصومهالقاضي الجرجاني، علي، : ينظر) 1(

" عبارة عن استواء آخر جزء في صدر البيت وآخر جزء في  عجزه في الوزن والروي واإلعراب           : " التّصريع )2(
 .2/278 خزانة األدب،ابن حجة الحموي، 

  . 287، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
  . 337نفسه، ) 4(
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لـه  وعلى الرغم من التزام الشَّاعر بالتّصريع في معظم قصائده، إالَّ أنَّه  قد حاد عنه وأهم             

  )مجزوء الرمل                                               (    ]80[ :قولهفي قصائد أخرى، من ذلك 

  ــن ــا م ينِ يــد ــنَجمِ ال ــْل ِل   )1(عــــم بــــالجود الخَالَِئــــقْ   قُ
   )الكامل                           (                                                         ]37[ :وقوله

        ـةحدبِم ـالَكلَـى عتُ عهِرس قَد كَم           ـدمَأح ـرِكتْ ِلغَيـلُحـا صم اء2(غَر(  
  

                  ة بارزة في الـنَّصامة موسيقيعد ا على التّصريع، كونه يعدالشَّاعر كان حريص فيبدو أن

  .)3(ريالشِّع

وستعرض الباحثة بعض النماذج التي توضح ما يتعلّق ببناء القصيدة من مطلع وحـسن              

  .تخلّص وخاتمة

فمن أمثلة المطالع الحسنة عند ابن الكتَّاني، قوله في افتتاح قصيدته التي مدح فيها الملـك                

  )المتقارب                         (                                                           ]88[ :المسعود

ــذَّابل   ــمر كَالـ ــتُ َأسـ   )4(ملــيحِ الــشَّماِئلِ مــن بابِــلِ      تَعلَّقْـ
 قصيدته بمطلع حسن، وصاغه بعبارة سلسة واضحة، وألفاظ عذبة رقيقـة،            الشّاعر استهّل   

بأن الشّاعر قد تعلَّق بشخص أحبـه، ثـم تـأتي كلمـة             يشعر السامع   " تَعلَّقْتُ "فمنذ الكلمة األولى    

هذا الشّيء إلى ذهن السامع ، فهو شيء تعلّق به من شدة رقّته، ثُـم تـأتي كلمـة       لتقرب" كالذابل"

                                                   
  . 324، "انيشعر ابن الكتّ"القسم الثاني )1(
  . 291نفسه، ) 2(
 المثـل  ابـن األثيـر،  " أنَّه قبل كمال البيـت األول فـي القـصيدة تُعلَـم قافيتهـا               " فائدة التّصريع في الشَِّعر    )3(

 .1/237السائر،

   .330 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
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لتدلَّ على المكانة التي يحتلها الممدوح، وبهذا فإن ما نتلمسه عنـد ابـن الكتَّـاني                " مليح الشّمائل "

ع وموضوع القصيدة، وهو بما استخدمه من ألفاظ قد بين عاطفته تجـاه ذلـك               االنسجام بين المطل  

  .الممدوح، وهي عاطفة مشوبة باإلعجاب

يلحظ القارئ أن الشَّاعر قد استهلَّ قصيدته بمفتاح يحمل المعنى العام للقصيدة، ويتناسـب              

 خاللها االنتقال إلى غرض      تُفَصل هذا المعنى، ويمهد الشّاعر من       عدة مع موضوعها، تتلوه أبيات   

  .القصيدة األساسي

وقد تغزل الشّاعر في فاتحة القصيدة بأحد الغلمان، وبسط فيها جوا يشي بالقوة والجمـال،               

فأسبغ على الغالم الصفات الّتي تصور محاسنه، واستعار فـي ذلـك أدوات الحـرب والـسالح،                

: لفاظ القتل والجرح، المتمثِّلة في األلفاظ اآلتية      واستخدمها في وصف أثر هذا الغالم في النفوس كأ        

  )المتقارب  (]88[ : في ذلكيقولو القاتل، دتها يوقَفَوسهام الجفون، وطرفه النّابل، ورماك بألحاظه، 

       ـهِلين ـنعصِ ملَى الـدع يسمــلِ      ي النَّاح رِهــص ــى خَ ــشَى عل   فََأخْ
تــز ــهِإذَا هـ ــريح أعطَافَـ ــلِ    الـ ــصنِ الماِئــ ــَل كَالغُــ   تَمايــ

  عــذَارا  مــن العنْبــرِ الـــساِئلِ       عارِضـيه  وقَد سيج الحـسن فـي     
ــنَ    ويبــسم عــن لُْؤلُــٍؤ كُلَّمــا     ــن شَـ ــَألَّقَ عـ ــلِتَـ   بٍ كَامـ
  ــرِه ــى ثَغْ ــدام علَ ــوُل الم اِئــــلِ   تَجلِ الجلْــــسِللس دــــسفََأح  
  ــه ــاك بَِألْحاظـ ــا رمـ   فَحـــذْرك مـــن طَرفـــه النَّابِـــلِ   ِإذَا مـ
ــونِ   ــسهامِ الجفُ ــرهم ِل ــالَ م ــلِ    فَ ــد القَاتـ ــا يـ ــد فَوقَتْهـ )1(وقَـ  

  

                                                   
  .331-330، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
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 جسد في الغالم كلَّ صفات الجمال والقوة ، وقد منحه الملك المسعود صـفات          هنا الشَّاعرف

الجمالِ والقوة والمنعة حتّى استعصت على كُلِّ طالب، ومن ثَم فإن الشَّاعر حين واجـه ممدوحـه             

  ]88[ : من أبرز الصفات الّتي خلعها عليه وعلى دولته، يقولعلى نحو مباشر كان الجمال والقوة

  )المتقارب(                                                                                       

  ــه بح ــن ــذُْل م ــي الع ــروقُ ِل لِ   يـــــاذـــــشَقُ ِلالَِّئـــــمِ العفََأع  
ــُل ــالِ ويبخَ ــى الخَي ــلِ حتَّ صـــلِ       بِالواخشَـــٍإ بر ـــنم يـــهفََأفْد  

   رِهــوج ــنفَّظْــتُ مــا تَحــلِ     ِإذَا م ــورِ بِالحامــ ــم َأك ِللْجــ   ولَــ
ينـــقاشالع ـــعم ـــدتُ ُأعــي    فَلَـــس ف ــر الَ خَيــلِ و اهالج ــق اش1( الع(  

  

تلحظ الباحثة أن الشّاعر يخلص من هذا الغزل الحزين الشَّاكي إلى شكوى الصدود والهجـران،               

يـتخلّص  وفالمحبوب قد جار عليه وظلمه، في الوقت الذي لم يكن الشّاعر فيه يحمل في نفسه ظلما لـه،         

 باالنتقال من المعنى األول إالّ وقد انتقـل إلـى           الشّاعر إلى المدح من غير تكلّف، دون أن يشعر القارئ         

المعنى الثّاني لقوة االلتئام والممازجة، وهذا الجو الذي ينشره الشّاعر في مقدمة قـصيدته مـا هـو إالّ                   

استنزال للملك المسعود كي يصغي إليه بكلِّ سمعه، وقد برع الشّاعر في التخلّص إلى المدح، فيرى تفاني             

  جال على حبذلك الغالم وطمعهم به فال يحصلون منه على طائل، ويعلن اهتمامه بالملك المـسعود،             الر 

  )المتقارب(                             ]88[ :بأن تكون وجهته إليه فقط كونه الملك العادل، وفي ذلك يقول

   ــه فْنج ــن ــلَّ م س ــد ــوُل وقَ ــوُل ع   َأقُ ــساما يطُـ ــلِحـ ــى العامـ   لَـ
)   ـــهبلَــى حــاُل عجــلِ    تَفَــانَى الر ــى طَاِئـ ــصلُون علَـ ــا يحـ    )ومـ

 ــر ــك ذكْ ــدع عنْ ــاعِفَ مــوسِط ــادلِ      النُّفُ ــك العـ ــى الملـ ــد ِإلَـ   )2(وعـ
  

                                                   
   .331، "شعر ابن الكتّاني"اني القسم الث )1(
  .نفسه والصفحة نفسها) 2(
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 إلى اتّصال الغزل بالمديح، دون حـدود        يظهر في األبيات السابقة حسن التخلّص مما أدى       

فاصلة، وحسن التخلّص هو مما يتَّصل بالقصائد ذات المقدمات، وقد عده النُّقاد من األمور الجيـدة           

والمحببة في القصيدة، والدالة على قدرة الشّاعر وبراعته، فابن الكتَّاني بدأ بـالغزل وانتقـل إلـى      

 بهذا االنتقال، ونلحظ من هذا كلّه أن ثمة خيطًا نفسيا دقيقًـا يجمـع               المديح، دون أن يشْعر المتلقي    

بين ألفاظ القصيدة بعضها إلى بعض، فحين ينتقل الشّاعر إلى مدح الملك المسعود يختار لـه مـن        

الصفات ما يتالءم والمناسبة التي قيلت فيها القصيدة، ويسبغ عليه أقوى الـصفات، جـاعالً منـه                 

ه من القضاء على األعداء المتخـاذلين      ن يعطي كلَّ سائل، وشجاعا له من القوة ما يمكّ         جوادا كريماً 

  )المتقارب                                                                      (  ]88[ :يوم النّزال، فيقول

   اجِــدم ــنع ــكمزالَ تَــثْنِ عــُل    و ــارِضِ الهاطــــلِ  يبخِّــ   ِللْعــ
 ــه يدــي ي ــا ف م ــاس ــَأَل النَّ اِئلِ    ِإذَا ســس ــن الـ ــحا مـ ــرى ذَاك شُـ   يـ
ــسَؤا  ــد ال ــك عنْ ــذَْل وجهِ ى بــر النَّاِئـــلِ      ي ذَِلـــك ـــنم لِ أكْثَـــر  

   النِّــز مــوي ــداُألس ــرتَقحيابِــــلِ   الِوالو دــــدــــا عَأنَّه لَــــوو  
ــلِ      ويقْتَلـــع الخَيــــَل مــــسرودةً   ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــفُّ بِكُـ   )1(تَهِـ

  

وقد خص الشاعر الممدوح ببيت حاول فيه أن يشعر القارئ وبتدرجِ ملحوظ بقربِ النِّهاية              

  )المتقارب                                                                        ( ]88[ :يقولالوشيكة، إذ 

ــالَ  ــرب الطُّ ض ــيض ــم البِ ــد علَّ ــلِ    لَقَ اهــي الج ف ــن ــا الطَّع ــمر القَنَ س2(و(   
  

 لها خاتمة تتالءم مع الجو العام الذي بثَّه         وإذا ما أراد الشاعر أن ينْهِي قصيدته فإنَّه يختار        

فيها، فَيصل إلى ختام القصيدة بعد أن جعل للممدوح من القوة التي تُذْهل الجميـع ممـا يجعلهـم                   
                                                   

   .332-331، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .332 ،نفسه) 2(
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 وهذه القوة التي منحها للممدوح تتناسب تماما مـع          ها،يلجأون إليه في النَّائبات، فهو النّصير لهم في       

  )المتقارب   (                                     ]88[ :ينِ منحهما للغالم، إذ يقولالقوة والجمال اللَّذَ

   لَــى النَّاِئبِــاتيُل عتَطنَــس لِ    بِــهــاذ ــن الخَـ ــصير مـ ــن النَّـ   )1(وَأيـ
  

 بغالم أسمر، وجاء  ومن الجدير ذكره أن الشّاعر بدأ هذه القصيدة بمقدمة غزلية تغزل فيها           

غزله في ثالثة عشر بيتًا ثم تخلّص إلى المدح في بيتين ثُم جاء المدح في ستّة أبيـات، ثُـم خـتم                 

القصيدة باإلشادة والثَّناء على الممدوح، ومما يلحظ على هذه القصيدة قلّة أبيات المدحِ، وقد استقبح               

مـن عيـوب هـذا    : "ومن بينهم ابن رشيق إذ يقول وعدوها من عيوب المدح،      ةالنّقاد هذه الظاهر  

  .)2( "ر التَّغزُل ويقلَّ المديحالباب َأن يكْثُ

ومن المفيد أن نقف عند نموذج آخر من قصائد الشَّاعر، يظهـر فيهـا المطلـع وحـسن             

 توفيقًـا  لعـه ي يلحظ أنَّه قد وفِّق في مطاالتخلّص والخاتمة، فالقارئ لمطالع القصائد عند ابن الكتَّان      

حسنًا، فقد عمد إلى استخدام األلفاظ المناسبة للموضوع المتحدث عنه، وجاء المطلع مناسبا لغرض              

القصيدة، وكأن المطلع يدل على الموضوع الذي ستتحدث عنه األبيات التـي تليـه، ومـن ذلـك              

  )المنسرح           (       ]15[ :قصيدته التي يمدح  فيها الملك الصالح محمود بن محمد، ومطلعها

  

مطلع القصيدة جميل، يترك أثرا عميقًا في النّفس، ويجتذب القارئ بجمال صياغته، فقـد              ف

 القـارئ   معنـى، ويلـتمس   وموسيقا رقيقة، ولطافة     صاغه الشَّاعر في لفظ رائق وتصوير جميل،      

                                                   
   .332، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .2/123 العمدة،) 2(

   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(

  ــه ــعتْ جوانبـ ــسٍ رصـ ــا    ومجلـ بنَا ذَهــد ــر ال ــا نَاص ي ــاك لْي3(ع(  
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االنسجام بين المطلع وموضوع القصيدة في المكانة التي يرسمها الشَّاعر للممـدوح مـن خـالل                

، ثم يستهّل الشّاعر قصيدته     )يا ناصر الدنا ذهبا   : (قصيدته، وتجلّى ذلك عندما خص الممدوح بقوله      

ـ  لمجلس بألفـاظ عذبـة رقيقـة      في تصوير مجلس لهو ومجون، واصفًا ما دار في هذا ا           ا ، متغنّي

  )المنسرح(   ]15[:حلوة، وقد مضى الشّاعر في هذا النَّسيب الرقيق، إذ يقول قَينَةبالشَّراب وبجمالِ 
  

اَألخّاذ وما يبعثه في النَّفس من نشوة        القَينَةبعد هذا االستهالل الذي يبين فيه الشَّاعر جمال         

لّف، ليمتزج بما قبلـه مـن الغـزل          حسن لطيف من غير تك     بأسلوبٍوصفاء، يتخلّص إلى المدح     

أن يعرف   "بذلك تكون قد تَحقَّقَتْ فائدة االستهالل في        والرقيق، وبما بعده من المدح دون انفصال،        

 فتتالت األبيات وقد أخذ بعضها برقاب بعض في تناسـب دقيـق،             )2(" من مبدأ الكالم ما المراد به     

، وقد أحسن الـتخلّص جـاعالً   )3( سبب ارتياح الممدوح وترابط محكم، وهذا ما يراه النُّقاد من أنَّه   

نة الجميلة أن تظهر على الملـك     يببا إليه، وذلك عندما جعل من القَ      المعنى األول وهو االستهالل س    

           ]15[ :الذي ساد العالم، مشيدا بجوده وعطائه، وبأصله ونسبه الكريمين، إذ يقول

  

                                                   
   .266، "انيشعر ابن الكتّ"القسم الثاني  )1(
  .2/223 المثل السائر، ابن األثير، )2(

 . 1/217 العمدة،ابن رشيق، :  ينظر)3(

ـ    ــ ــد ال ــد عقَ ــاتُه وقَ كَاس ورــد   تَ
                       

ــا      ببــا ح لَهوح رــد ــن ال م جزــم   ـ
ــتْ   ــوة ِإذا عبِثَـ ــة حلْـ ــع قَينَـ ــا       مـ ــالً لَجِبـ ــتَ جحفَـ ــا خلْـ   َأكُفُّهـ

بِـــه لُْؤلُـــٍؤ كَـــَأن ـــنع مـــســا      تَب ــرا وكبـ ــا وعنْبـ ــسكًا فَتيقًـ   مـ
ــر ــشَّيـ ــِإذَاوقُ ِللـ ــا فـ ــا    ربِ رِيقُهـ مجــزرِيقُ م ا  الكَــْأســذُب ــا ع ه  

ــا     ِإن لَفَتَـــتْ ظَبيـــةٌ وِإن نَظَـــرتْ   نِ ظُبــو ــن الجفُ ــلَّتْ م س ــك 1(ِإلَي(   
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  )المنسرح( 
  

ثم يستطرد الشّاعر في هذا المدح في تناسق جميل، مع حرصه علـى انتظـام المعـاني                 

ها في األبيات، مشيدا بصفات الممدوح، محاوالً أن يلْفتَ نظره إليه ليهتّم بـه وبـشعره، إذ             وترابط

  )المنسرح                                          (                                              ]15[ :يقول

        

ا موضوعها،ثم يفتخر الشاعر بنفسه وبشعره، ويستكمل قصيدته متم15[: فيقولم[   

       )المنسرح(

                                                   
  .266، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .267نفسه، ) 2(

  لَى ملَى عـ       تُج   اِلـك يـسود علَـى الــ
                       

  ــــعالَمِ ُأمـــا كَرِيمـــةً وَأبـــا     
ــدا      يى وــد ــاتمٍ  نَ ح ــن م حــم أس  

                       

ــسحبا   ــُل الــ ــاه تُبخِّــ    )1(وراحتَــ
 

ــلٍ    ــة والَ ملَـ ــالَ منَّـ ــي بِـ   يعطـ
                       

  تَحـــــاه مَؤمـــــٌل طَلَبـــــا إذَا انْ 
   ــك ــوده ملـ ــا الَ يجـ ــود مـ   وغَيـــره يـــستَرِد مـــا وهبـــا       تَجـ

نَاِئلَـــــهو ـــــهامإنْع جا     تَـــــربــض ــر ِإن غَـ ــذَلٍ والمفَـ ــي جـ   فـ
    لَسى ِإذَا جحالض سشَم دجـ  تَس ـــا     الــصبكر ِإن رـــدـــا والبعطَو ـــاِلحص  

 ــه ــوم هيبتُــ ــستَحطُّ النُّجــ ــهبا       وتَــ ــبعةً شُ س ــم ض ــك ــن فَلَ 2(م(   

ــاهى ــادهم ِإذَا تَبــ ــام ســ ــقِّ    األنَــ حو  رــو ص ــن ى مرــو ــسبا ال    نَ
 ــك ــتُ في ــا   نَظَم ــا ملكً ي حيــد ا    المراهــو ــشَلَبا  جـ ــتُ مخْـ ــا نَظَمـ    مـ
رــع ــلِّ ش ــذْ الر فَخَ ــك وخُ ــاعِ عنْ ع    رــع ى  شرــو ــاقَ ال ــد فَ ــى قَ ــا فَتً بَأد   
ِإن ــد ــداةُ تَزِيـ ــت الحـ ــه غَنَّـ ــا ودارت     بِـ ــْأس بينَنَــ ــا الكَــ   طَربــ
ــد ــالَ تَح ــلٍ فَ جر ــن ــانِ ع مــي الز ف    ــىع ــك لَـ ــه معاِليـ ــا حقُّـ    وجبـ
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فإذا ما أراد إنهـاء     ،  )2(يدة أقلَّ من اهتمامه بمطلعها    لم يكن اهتمام ابن الكتَّاني بخاتمة القص      

له فيها، متدرجا بالقارئ إلى آخر بيت فيها، فإذا ما وصل القارئ إليـه               ما فص  ليجمقصيدته راح   

آخر ما يبقى منهـا    " وقد عد النُّقاد الخاتمة قاعدة القصيدة و      شعر باالكتفاء فالبد حينها من التوقّف،       

ع ، وعنـد رجـو    )3 ("في األسماع، وإذا كان أول الشّعر مفتاحا له وجب أن يكون اآلخر قفالً عليه             

تدرج نحو الخاتمة تدرجا طبيعيا، وهيأ القارئ بقرب        الباحثة لشعر ابن الكتَّاني تجد أنّه قد أحسن و        

  )المنسرح (                                                                 ]15[ :النّهاية، فبدأ ذلك بقوله

  

نيا، الـد ، ويذكر أنَّه الغالب في هـذه        والشَّاعر يخص الممدوح ببذل العطايا المرغوب بها      

محاوالً بذلك الوصول إلى ما يستحقه الممدوح مقابل ذلك، جاعالً ختام القصيدة دعاء له بالبقاء مع                

  )المنسرح(                                             ]15[ :الدهر في سعة ورخاء من العيش، إذ يقول

  

                                                   
  .267 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
أن ال  " ينبغي أن تكون عليه الخاتمـة، وذلـك فـي            واهتمام الشّاعر بخاتمة القصيدة  يتَّفقُ مع رأي النُّقاد فيما            )2(

يقطع الكالم على لفظ كريه، أو معنى منفِّر للنَّفس، وأن يكون الختام مناسبا للغرض الّذي سيقت له القـصيدة، وأن                    
 اتجاهـات النّقـد خـالل القـرنين الـسادس والـسابع      ،  مصطفى، عبد المطلب"يتضمن معنًى تاما يْؤذن بالنَّهاية    

 .180، الهجريين

 . 1/239 العمدة، ابن رشيق، )3(

   .267 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
  .نفسه والصفحة نفسها) 5(

ــي  ف يكــس ـ  ينْ ــ ــابِرِ بال ــدحِ    أرُؤسِ المنَ م  ــع ــاء جمي ــن ثَنَ ــا م 1(خَطَب(   

         ِلـي غَاِئـبُل الرـذبي ـنم نيب ــا     كَم بغــا ر م ــد عــلَّ ب م ــن م نــي بو  
ـ     ا   )4(ـــطَعتَ فَــِإن الــدنْيا ِلمــن غَلَبــا   جهد علَى غَلْبِ من تُعاند مـا اسـ

ــقَ مــ  ــي واب رِ فهــد ــةع ال نَيلَها       ببــص ــه فَ بِيبا حــب ــاقَ ص ــا شَ 5(م(   
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مما تقدم تلحظ الباحثة أن الشَّاعر قد لجَأ في مطالع قصائده إلى بعض األساليب اإلنشائية،               

والتّقريرية والخطابية، إلثارة انتباه المتلقي واهتمامه، وتهيئته الستماع القول، وستتعرض الباحثـة            

 أن االنسجام بين مطالع القـصائد وغـرض          لها  اللّغة واألسلوب، كما تَبين    لذلك أثناء الحديث عن   

القصيدة كان واضحا عند ابن الكتَّاني، باإلضافة إلى تميزِها بالجودة والبراعـة، والـصدق فـي                

  .التّعبير

ـ   بعا بعد استقراء القصائد التي نَظَمها ابن الكتَّاني فيما وصل إلينا من شعره، والتي بلغت س

 قصائد المدح، ولعلَّ ذلـك      وبخاصةوأربعين قصيدة، يتبين أنَّه استهلَّ معظمها بالمقدمات التّقليدية،         

عائد إلى أن الوقوف على األطالل وذكر المرأة وما يتعلَّق بها من الخمرة ومجلسها وسقاتها ومـا                 

 يضفي علـى محبوبتـه صـفات القـوة          ، فهو مثالً  )1( يدور فيها، يتناسب مع الجو العام للقصيدة      

والجمال، ليصل من خاللها إلى ممدوحه ويثني عليه، وبالتَّالي أكثر الشَّاعر من اإلشـادة بـصفات     

  .تي أسبغها على الممدوح  فبدا وكأنَّه المحبوبة تماماالقوة الّ

 ألنمدحيـة،   بالباحثة لو استعرضت أساليب استهالل ابن الكتَّاني لقـصائده ال          يطول المقام 

 في النّماذج التي عرِضت سـابقًا مـا         أغلب األغراض التي طرقها الشاعر كانت في المدح، ولعلّ        

يفي بالغرض، ويستنتج منها أن الشَّاعر كان يستهّل قصيدته بالمقدمات الغزلية وغيرهـا، كونهـا               

 رأي النَّاقد ابن األثير، الّـذي       معهذا  يتَّفق  وجاءت مديحا صرفًا وال تختَّص بحادثة من الحوادث،         

فإذا كانت مديحا صـرفًا ال يخـتَّص        " رأى أنَّه من الواجب على الشَّاعر إذا نظم قصيدة أن ينظر            

                                                   
 أن هذا يعود لمـا فـي   طرته على مقدمات القصائد، ذاكرا    ويعلل ابن رشيق سبب افتتاح القصائد بالنّسيب، وسي       ) 1(

" ول بحسب ما في الطِّباع من حب الغزل، والميل إلى اللهـو والنّـساء             من عطف القلوب، واستدعاء القب    " النّسيب  
 .1/225، العمدة
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بحادثة من الحوادث، فهو مخير في أن يفتتحها بغزل أو ال، أما إذا كانت في فتح أو هزيمة جـيش        

  . )1(" زل، بل يرتجل المديح ارتجاالً من أولها أو غير ذلك، فإنَّه ال ينبغي االبتداء بالغ

 أما ما تبقى من شعره الذي نظمه في اإلخوانيات والغزل والخمرة والعتاب والوصف فقد              

كان يلج إلى الموضوع مباشرة، ويهجم على الغرض األساسي للقصيدة، ونستطيع القول إن مطالع              

، مترابطة مع بقية أجزاء القصيدة، وتتناسب       اضحة المعاني والقصائد جاءتْ واضحةً، سهلةَ اللَّفظ،      

  .في مجموعها مع الغرض األساسي للقصيدة

 فـي قـصائده الوجدانيـة    إليهمحتاجا  ابن الكَتّاني لم يكن ف بحسن التّخلّصأما فيما يتعلّق  

بموضوع القـصيدة   كاإلخوانيات والحنين والغزل والوصف والعتاب؛ ألنّها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا          

  .وجوها العام، فجاءت المطالع معبرة ومتوافقة مع موضوع القصيدة

م لها بمقـدمات     القصائد الَّتي قد   وبخاصة -ية  دقدمات التّقلي أما شعره الذي اشتمل على الم     

 ذلك  فقد أجاد التخلّص من هذه المقدمات وصوالً إلى الغرض األساسي للقصيدة، وقد ظهر            -غزلية

  .)2(سابقًا من خالل النّماذج التي عرضتها الباحثة 
  

 محقِّقًا ما ذهـب     ،في نهاية القصائد وخواتيمها   ابن الكَتّاني   وفِّق   فقد    بالخاتمةوفيما يتعلق   

 في خاتمة قصيدته التي مدح فيها عماد الدين أبا بكـر بـن              قولهإليه النُّقاد، ومن األمثلة على ذلك       

  )الخفيف(                                                                     ]23[ :د الفطر بعيهنئهيداود 

  ـك بِملْـك يبقَـى مـع الـساعات         جاءك العيد يـا عمـاد يهنِّيــ          

                                                   
 . 2/223، المثل السائر )1(

 . 151-144، الدراسة:  ينظر)2(
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        َألْـف ي َألْـفتَ فرس لٍّ لَوبِظو        ـاةونِ الكُميع نم سالشَّم بج1(ح(  
  

ا قصيدته الّتي قالها متشوقًا للمقروقوله مختتممجزوء الكامل  (  ]21[ :ب يونس بن أحمد القرقوبي(  

ــذْهب    مـــا زالَـــت الـــدنْيا تَجِـــي  ــدا وتَـ ــا َأبـ   )2(ء بَِأهلهـ
  

  ]27[:، طالبا إنجاز وعده، بقولهدح فيها بدر الدين كنَّانويختم قصيدته التي يم

  )مجزوء الرمل(                                                                                

ــد والَ تَحـــــ   اــــبِس بِـــذَا العيـــد الخَراجـــ   َأنْجِــــزِ الوعــ
ـ   ــ ــا عجـ ــر مـ ــار البِـ ــا     فَخيـ ــدر وراجـ ــا بـ ــَل يـ   )3(جِـ

  

  )الطويل(          ]63[ :وأجمل من ذلك خاتمة قصيدته التي قالها يمدح فيها الملك الظَّاهر
  

  

فمعظم الخواتيم التي أنهى بها الشَّاعر قصائده جاءت متعلقة بالجو العام لألبيات، ومناسـبة               

للغرض الّذي سيقَت إليه، وجاءت معبرةً عن عواطف الشَّاعر، وملخّصةً لما أراده الـشَّاعر فيمـا        

 الخاتمة إلى الدعاء للممدوح كما ورد ذلك في النّماذج الّتـي    سبق من األبيات، فقد يلجأ الشّاعر في      

                رضت سابقًا، وقد يختم الشّاعر بعبارات سهلة التّركيب، واضحة المعنى، وتتناسـب مـع جـوع

  .القصيدة وغرضها األساسي، فيشعر القارئ حينها أن القصيدة قد انتهت، وأنَّه ال مزيد

، فقد تحدث بعض النُّقاد العرب القدماء عن طـول          حدتهاطول القصيدة وو  بفيما يتعلق   أما  

القصيدة العربية، وذكروا أن تطويل القصائد محمود في مواقف التهويل والتفخيم، مثـل الحماسـة        

                                                   
   .275 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .272نفسه، ) 2(
   .281 ،نفسه) 3(
   .317نفسه، ) 4(

ــطُّ   الَّـذي بحـر جـوده      الملْك  ِإلَى الظَّاهرِ    ــا  يغُ ــواهرِه غَطَّ ــي ج ــه راجِ )4( بِ  



 155

، ويالحظ أن أطول قصائد ابن الكتَّـاني بلـغ عـددها واحـداً وثالثـين بيتًـا،          )1(والمدح والرثاء 

  )السريع(                                                                               ]60[:ومطلعها

ــشَّمسِ   ــةَ ال ــا طَلْع ي ينــق فَاس ــم   )2(ســـالَفَةً تَحيـــا بِهـــا نَفْـــسي    قُ
  

 ابن  بلغ عدد أبيات قصيدة أخرى سبعة وعشرين بيتًا، وعلى الرغم من أن أغلب شعر             وقد  

الكتَّاني يصب في المدح إالَّ أنّه من المالحظ أن السمة الغالبة على قصائده هي التَّوسط  خاصة في                  

 لم تصل إلينا، أو ضاعت كما ضـاع         وانيات، وقد يكون للشّاعر قصائد أخرى طويلة      المدح واإلخ 

 ،في هذه الحقبة الزمنيةالكثير من الشِّعر العربي.  

 فقد حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من النَّقـاد، فـابن            بالوحدة العضوية ق  أما فيما يتعلَّ  

، )3(رشيق يشبه القصيدة في وحدتها وتماسكها، بجسم اإلنسان في اتِّصال بعض أعـضائه بـبعض           

وفي رأي بعض النقاد يستطيع الشَّاعر أن يحقِّق الوحدة العضوية في القصيدة التـي تـنظم فـي                   

احد أو في أغراض متعددة إن توفَّر االنـسجام فـي العاطفـة المـسيطرة بـين              غرض شعري و  

موضوعاتها، بحيث تجذب نحوها بقية العواطف التي يقع الشّاعر تحت تأثيرها عند نظم قـصيدته               

  .ذات الموضوعات المتعددة

نائـه   الشَّاعر يحقِّق هـذه الوحـدة فـي ب         إن: "  على هذا الجانب قائالً     يوسف بكّار  ويعلق

 يرتِّب موضوعاتها ترتيبا يقوم على نحو مطّرد، بحيث ينشأ أحدها عـن سـابقه               أنعد   ب ،لقصيدته

  ا ما عضويا، ويقود إلى الحقه، بحيث تتكامل أجزاء القـصيدة فـي توضـيح عاطفتهـا               قْنشوءنع

                                                   
 .288، منهاج البلغاء، القرطاجني، حازم، 2/186 العمدة،ابن رشيق، :  ينظر)1(

   .309 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
 .2/117 العمدة،:  ينظر)3(
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 وبـصرا   المسيطرة، واتِّجاهها المركزي، حتَّى إذا قرأنا القصيدة ازددنا دخـوالً فـي عاطفتهـا،             

باتِّجاهها فتركت علينا في النّهاية أثرا فنيا موحدا متكامالً، لم نشعر فيه بخلل أو تناقض أو انتكاس                 

   .)1(" من الشَّاعر عن اتِّجاهه الذي كان يتَّخذه

 على توفير العناصر الكافية لقصيدته         رِوقد ح ابن الكتَّاني ةصة   وبخاصفي قصائده المدحي  

  .ماسك واالنسجام، وبذلك تكون قصيدة المدح قد اتَّسمتْ بوحدة الموضوعفل لها التّ، مما كمنها

 كما فعل في    ، المدحية  ابن الكَتّاني  بعض قصائد في   تعدد الموضوعات   الباحثة كما الحظت 

القصيدة التي مدح فيها األسد المصري فقد استهلَّها بالمدح واإلشادة بالممدوح فـي سـتة أبيـات،                 

  ]50[ :ونادرا ما يستهلَّ ابن الكتَّاني قصيدته المدحية مباشرة بالثَّناء على الممدوح، إذ يقول

  )الهزج                                                                           (

ــدينِ  ــد الــ ــا َأســ ــقِّ   َأالَ يــ ــدرِ وحــ ــة القَــ    لَيلَــ
ـ لَ ــص ــشَني شَخْـ ــد َأوحـ   ـك فـي صـحوِي وفـي سـكْرِي           قَـ

ـ  ــ ــد ُأسنـ ــي َأحـ ــا ِلـ ــرِي    ومـ ظَه ــه ــق بِ ــي الخَلْ ف ــد   ـ
ــا   ــن فَ ــا م ي يكــام ى ســو ــرِ     س ــمِ الزهـ ــوقَ اَألنْجـ   قَ فَـ

ــ ــدرٍَأرى قَومــ ــالَ قَــ  ِإذَا مــــا جهِلُــــوا قَــــدرِي   ا بِــ
ــعرِي    يخَــــافُون بِــــَأن َأنْظـــــ ش هِمــاق ــي َأعنَ ف ــم )2(ـ  

  

ثم يستطرد الشَّاعر بعد ذلك في الحديث عن الخمرة في تسعة أبيات، ينتقـل بعـدها إلـى       

بيات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التَّغزل بالمذكّر في أربعة أبيات، وهـو فـي   الغزل بالمؤنث في ثالثة أ 

                                                   
 .273 بناء القصيدة العربية، )1(

   .301 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
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غزله محب متودد محتاج لحبيبه، ثم يتلطَّفُ في االنتقال إلى المدح فيأتي مدحه في أربعة أبيـات،                 

  )الهزج       (                                                                                ]50[ :إذ يقول

ــه لَيلـــــي ــرِي     فَمـــــن طُرتـــ ــه فَجــ ــن بهجتــ  ومــ
ــا    ــاِلقُ الهامــ ــذَاك الفَــ  ت َأعنـــي اَألســـد المـــصرِي     كَــ
ـــ    ــرقَ العالَــ ــا غَــ  ــــم فـــي البـــر مـــن البِـــر   كَرِيمــ

يبِـــالبِيضِ   و ـــي البِـــيضمرِ   حمــس ــسمر بِالــ ــي الــ  ويحمــ
ــالِ  ــراه ودم المـــــ ــرِي   تَـــــ ــارِمه يجــ ــى صــ )1(علَــ  

  

 يجد أنَّها حقَّقَتْ وحـدة      - على الرغم من تعدد الموضوعات فيها      -المتأمل لهذه القصيدة    و

ية، وال يجد تناقضا بين أجزائها، فكل غرض فرعي في القصيدة يصب في الغرض األصـيل    منطق

بطريقة أو بأخرى، فقد اجتمعت فيها مجموعة من المعاني التي جاءت لتحقق غايـة موضـوعية                

واحدة وهي اإلشادة بالممدوح، وبناء عليه جاءت القصيدة مترابطة األجـزاء، متَّحـدةَ المعـاني،               

لة البناء، على الرغم من احتواء بعضها على أكثر من فكرة، وأكثر من عاطفة، سـار مـن                  متكام

  .خاللها مع العاطفة المسيطرة فيها، وحقق في النّهاية الوحدة العضوية للقصيدة

؛ فالشّاعر غالبـا مـا      يالفنّتكاد قصيدة المدح لدى الشَّاعر تسلك سبيالً واحدا في هيكلها           و

 يتخلص من الغزل إلى المدح على نحو               يستهلُّها بمقد ة أحيانًا، ثممة في النَّسيب، وتطول هذه المقدم

حية بخاتمة يـدعو  ي الشّاعر قصيدته المد    ما ينه  ن، ثم يثني على الممدوح ويشيد بصفاته وغالبا       متق

  .ر حاجتهوصلممدوح، أو يعرض فيها حالته ويفيها ل

                                                   
   .303-302 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
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 األخرى، يجد أن موضـوعاتها قـد        ضلَّتي نظمها في األغرا    قصائد الشَّاعر ا   ومن يتأمل 

جاءت مترابطة ومتناسقة، ومعانيها منتظمة، وأفكارها متَّصلة ومنظّمة، وإن بدا للنَّـاظر للوهلـة              

األولى أنَّها ذات محاور متعددة إال أن التَّرابط واالنسجام متوفران فيها، وبذلك يكون الـشَّاعر قـد    

 دحرِضت سابقًا في             حقَّق الوة للقصيدة النَّماذج التي عالعضوي ةدحة، ومن األمثلة على الوة العضوي

  .)1(هذا المجال

وقد كثرت المقطوعاتُ الشِّعرية بصورة واضحة فـي شـعر ابـن الكتَّـاني،  فجـاءت                 

كالومريعة التي تحمل في طياتها سرعة االنفعال         ضوات السالعزت بِ  رة   ض، وتميالفكرة وقو ةدحو

العاطفة، قالها في مختلف الموضوعات الشّعرية التي طرقها، وال يزيد عدد هذه المقطوعات عـن               

الخمسين، ويتراوح عدد أبياتها بين البيتين والستّة أبيات، هذا على اعتبار ما ذهب إليه النُّقاد مـن                 

لجدير ذكره أن ظاهرة المقطوعات الشّعرية      ، ومن ا  )2(أن القصيدة ما تكونت من سبعة أبيات فأكثر       

قد كثرت خالل القرن السادس الهجري بصورة واضحة، وال سيما في الغزل، والـشَّكوى، وقـد                

إليه، وهذا ما تميل الباحثة)3( أغلب هذه المقطوعات بوحدة الفكر وقوة العاطفة تاتَّسم .  

 ن انفعال شديد دار في نفس الـشَّاعر،       صاغها في أبيات قليلة انبثقت ع      فمقطوعات الشَّاعر 

ها وحدة  م على أنَّ  هفْ إن ظاهرة المقطوعات القصيرة يجب أن تُ        ":يلهادا عبد حسن   وفي ذلك يقول  

                                                   
 .151-144، الدراسة:  ينظر)1(

 .1/188 العمدة،ابن رشيق، : ينظر) 2(

 . 314، الشّعر العربي في بالد الشام في القرن السادس الهجريالرقب، شفيق، : ينظر) 3(
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ات ليقـول    فاكتفى ببيتين أو ثالثة أبي     اعر أراد أن يقول شيًئا     الشَّ شأنها شأن القصيدة، وأن    متكاملة،

  .)1( " الثة مثالًالل هذه األبيات الثّقد استنفذت خما يريد، وحاجته للقول 

وقد تنوعت المقطوعات الشّعرية التي نظمها ابن الكتَّاني، ويعود ذلك إلى طبيعة العـصر              

الذي عاش فيه، حيث كَثُرت فيه المقطوعات بصورة واضحة، وقد تطـرق الـشَّاعر فيهـا إلـى                  

 )البسيط(           ]76[ :هالموضوعات العامة من غزل ووصف وعتاب وشكوى، ومن الغزل قول

  ظَبي من التُّرك َأضحى وهو معـشُوقُ           ثَملْتُ من حسنه والكَأس يرشُـفُها     
ــقُ    ثَبــتٌ كَــَأن بِفيــه وهــو مغْتَبِــقٌ رِيِإبو ــاس ــده طَ ي ــي فكًا وــس م  

ثُم       ـهفَم ـنم بالح امدتُ ميتَسوقُ      احاورو ــر ــا ثَغْ انَهز ــد ــرفًا وقَ ص  
  والسر عنْـد ذَوِي اَأللْبـابِ صـنْدوقُ           ثقْ بِي فَلَستُ مـذيعا سـركُم َأبـدا    

    ي نَبي فنالَم نلْتُ مثَك  ـهارِضع ــقُ    ت ــوِين وتَعرِي ــه تَنْ ــدا في ب ــد   )2(وقَ
  

  

والقارئ لهذه األبيات يلحظ سهولة ألفاظها وعذوبتها ورقَّتها، وقرب معانيها وخلوها مـن             

  .التَّكلُّف والتَّعقيد، وهذا شأن المقطعات الشّعرية لدى ابن الكتَّاني

  

  

  

  

  

                                                   
 .260م، 1980 ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة،دراسة شعر شمس الدين النّواجي )1(

   .322 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
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غة :انيالثّ املبحث   :األسلوب واللّ
  

  . األسلوب الزخريف:ل األواحملور
  .التّقريري األسلوب: اني الثّاحملور
  .األسلوب اإلنشائي :الث الثّاحملور
  . األسلوب اخلطابي:ابع الراحملور

  .أساليب أخرى: احملور اخلامس
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  :لغةاألسلوب والُّ: انيالمبحث الثّ

 فن شعري أسـلوب خـاص بـه،         اض القصيدة، فلكلِّ  ن األسلوب وأغر   بي ةثيقوثمة صلة   

فأسلوب المديح يختلف عن أسلوب الهجاء، واألسلوب الذي يناسب شعر الغزل ال يـصلح للرثـاء          

  .والفخر، وهكذا بقية الموضوعات التي يحتاج كلٌّ منها إلى نسق معينٍ يتالءم مع موضوعها
عن الصلة الوثيقـة بـين األسـلوب واألغـراض          وقد تعرض النُّقاد القدامى إلى الحديث       

 الجرجاني تقسيم األلفاظ على رتب المعاني، ويميز كلَّ غَـرضٍ بلفظـه             القاضيالشّعرية، فيجعل   

ـ ز األلفاظ على رتَب المعاني، فـال يكـون غَ    تقسم أن: " المالئم لمعناه فيقول    كافتخـارك، وال  كلُ

مديح   ك كوعيدك، وال هال، و تبطائكاؤك كاس ج ك، وال تَ  زهلك بمنزلة جِدرِعيـ ض ، ريحكصك مثل تَ

ـ تَ، وتُفخِّـم إذا افْ طِّف إذا تغزلتَلَتُ فَ:بل ترتّب كالً مرتبتَه وتوفّيه حقّه  ـ تَ، وتَرخَ  للمـديح  فُرصتَ

  ف مواقعه؛ فإنز عن المدح باللَّ  المدح بالشَّ  تصرالحـرب  باقة والظّرف، ووصف جاعة والبأس يتمي

والس        جدام؛ فلكل واحد من األمرين نهلـك بـه، وطريـقٌ   الح ليس كوصف المجلس والمال  هو أم 

   .)1(" يشاركه اآلخر فيه

وللمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فيهـا      : "ويشير ابن طباطبا إلى مشاكلة اللَّفظ للمعنى فيقول       

حسنًا في بعـض المعـارض دون       وتقبح في غيرها، فهي كالمعرض للجارية الحسناء التي تزداد          

  .)2 ("بعض

                                                   
 .24 الوساطة بين المتنبي وخصومه، )1(

 .11 عيار الشعر، )2(
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ا تأتي مـشاكلة لهـا،      األلفاظ تقسم على رتب المعاني وأقداره     :  وفي ذلك يقول ابن األثير    

ة تستخدم في وصف الحروب، والتَّهديد وما أشـبه ذلـك، واأللفـاظ              فاأللفاظ الجزل  :متالئمة معها 

  . )1(وما إلى ذلكالرقيقة تستخدم في الغزل ووصف األشواق، واالستعطاف، 

   األلفاظ في االستعمال تنقسم إلى جزلة ورقيقة، ولكلٍّ       وعليه فإن    يحـسن    منهمـا موضـع 

ـ   قيـق ا الرأم. . . استعماله فيه، فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب       ي فيـستعمل ف

ن،  لـي   رقيـقٌ   أسـلوب  ثاءهولة، وللر ين والس قة واللِّ  يمتاز بالر   أسلوب ، فللغزل )2(وصف األشواق 

 -بـشكل كبيـر    - طبيعة الموضوع تحدد     أي أن ،  أثيروللمديح والهجاء أسلوبهما الجزل شديد التَّ     

ة األلفاظ واألساليب المستعملةنوعي.  

ومن الجدير ذكره أن الَّذي يعبر عن شخصية الشّاعر وفكره هـو األسـلوب ومـشاكلته                

 يحيط بـه مـن      ا إلى أن ثقافة الشَّاعر، وطَبعه، وما      ارة هن لأللفاظ والصور والمعاني، وتجدر اإلش    

 قد  تَّانيعوامل تساعد في تحديد السمات األسلوبية عند الشَّاعر، وابن الكَ         ا  تحوالت وأحداث، جميعه  

  .عرية ثقافة أدبية وظّفها في خدمة شعرهة الشّجمع إلى جانب الموهب

 يختلـف  أن شعره في المديح نالحظرقها ابن الكتَّاني وإذا عدنا إلى الفنون الشعرية الَّتي ط     

قـد  ، وا من التّكلّـف والـصنعة   قويا جزالً، خاليجاء مدحهقد  عن شعره في األغراض األخرى، ف     

جاءت ألفاظه متالئمة مع منزلة الممدوح، وتراكيبه متينة، غير أن الشّاعر ماَل في بقية أغراضـه            

بة، فالسهولة طبعت لغة الشّاعر، وهي صفة تميز بهـا الـشُّعراء فـي              إلى الرقة والسهولة والعذو   

                                                   
 .1/172، المثل السائر: ينظر) 1(
   .83-77 ،األسلوب، الشايب، أحمد، 1/172 نفسه، :ينظر) 2(
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، فالباحثة تجده قد اتَّجه     ن الشَّاعر قد عاش فترة في مصر      مصر والشَّام في العصر األيوبي، وبما أ      

لفـاظ  ، فاأللفاظ لينة، لم يعرفها الشّعراء، أصحاب األ        بها إلى السهولة والرقة التي تميز المصريون     

  .)1(عر مجزوءة أو قصيرة جزلة الفخمة، وبحور الشِّال

لفظ مـن التكلّـف    خلوص الّ  :السهولة تعني : " وقد عرف ابن حجة الحموي السهولة بقوله      

 يأتي الشَّاعر بألفاظ سهلّة، تتميز على ما سواها، عند مـن             أن : في السبك، وهي   فوالتّعقيد والتَّعس 

، )2 ("ويـة ة، وحسن الطَّبع وسـالمة الر     هي تدل على رقّة الحاشي     األدب، و  له أدنى ذوق من أهل    

والرقة والسهولة ال تنحصران في حدود األلفاظ وحدها، بل يجري ذلك على موضـوع القـصيدة                

 نَّـاسِ  ال  أرقُّ ابتَّوالكُ : "قولهوهذا ما أكده ابن رشيق في        أيضا، فبدت ظاهرة في أسلوب الشَّاعر،     

، وأبعـدهم علـى تـصرف،       معاني وألطفهم   ، وأملحهم تصنيعا، وأحالهم ألفاظًا،    في الشِّعر طبعا  

  .)3(" تكلفوأبعدهم من 

اعر بـيح للـشَّ  التي ُأالضرورات الشِّعرية  في شعره إلى مجموعة من       ابن الكتَّاني وقد لجأ   

      ن ذلك  ، م . . . غيرها       و ،وتسهيل الهمزة رف،  استخدامها دون غيره، كصرف الممنوع من الص

 )البسيط (                                                                                        ]84[ :قوله

ــالً  ــر خَ ــرِ قَع ــسنِ النِّحرِي ــطُّ ِللَّ حــلِ     ي حــى ز ــى مرتَقَ ــي َأعلَ الع ــع   )4(ويرفَ
  

  .رفوهي ممنوعة من الص" زحل"فهنا صرف كلمة     

  
                                                   

 .186،  دراسات في الشعر في عصر األيوبيين،حسين، محمد كامل: ينظر) 1(

 .2/478 خزانة األدب وغاية األرب، )2(

 .2/106، العمدة )3(

   .327 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
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 )البسيط                                                                                  (   ]26[ :وقوله

ــتْ  جزــا َإذَا ه ــرِس جالُوتً ــاد تُخْ   صوتًا وتُنْطـقُ بعـد المـوت جالُوتَـا             تَكَ
 ف ى      ينَفَثْتـوه رـحس شَّاقالع لَقع      ــه ــا  بِ ــا وماروتَ ــدت هاروتً ب1(تَع(  

  .في البيتين، وهي ممنوعة من الصرف) جالوت وهاروت وماروت(فهنا صرف الكلمات 

                                                              )الكامل(           ]16[ :قولهمثل  ، فيتسهيل الهمزةرائر التي وجدت في شعره من الضو    

ــي  الَّت ســي لْقي بِبــد ــن بلَ ــتُ م َأتَيتْ    ويلا       جـبس ـنا الَ مهشرجِْئتُ بِع2(و(  

  .سبأبدالً من " سبا" بكلمة فهنا أتى

  )مخلع البسيط(                                                              ]89[ :قولهومن ذلك 
 عــر ــالَة فَــ ــرِيمِ الفَــ ــُل      والَ ِلــ ــحم مثْـ   )3(ا طَوِيـــُلالرشَـــَأسـ

  .بدالً من الرشأ) الرشا(فهنا أتى بكلمة 

  )الخفيف(                                                                           ]61[ :ومن ذلك قوله

ـــ   ــي اَألج ف ــة ــن اللَّطَافَ ــى م    )4(سـامِ لَكـن تَفُـوقُ عمـرا وشَاسـا         تَتَالَشَ
  

  .بدالً من شأس) شاس(وفي البيت السابق أتى بكلمة 

   ]27[:قولهفي  ع المجزومنصب الفعل المضارومن الضرورات التي وجدت في شعره،   
  )مجزوء الرمل(

   لَـــم ـــتيي البـــادبزــــوتَع  
                         

ــرِفَ   ــا ـــ ــا زيرباجــ   )5( يومــ
    

  .صوابها تعرِفْ بسكون الفاء وال يستقيم بذلك الوزنبالفتح، ) تعرفَ(وهنا أتى بكلمة 

                                                   
   .279، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .268 نفسه،) 2(
  .333نفسه، ) 3(
  .314نفسه، ) 4(
   .281نفسه، ) 5(
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عبيرية ليعبر من خاللها عـن األغـراض        وقد استخدم ابن الكتَّاني الكثير من األساليب التّ       

الَّتي طرقها، فقد تنوعت األساليب وتعددت، تبعا لتعدد األغراض وأجاد في اختيارها، ويمكـن أن               

األسـلوب  : المحاور اآلتيةجمل الباحثة السمات األسلوبية التي استخدمها الشَّاعر في شعره ضمن          تُ

واألسـلوب   ، واألسـلوب التّقريـري،    )ن البديعية في الـشِّعر    استخدام الفنو (الزخرفي وتقصد به    

اإلنشائي، واألسلوب الخطابي، وأساليب أخرى، وكان الشّاعر يرواح بين هذه األساليب في شـعره   

  .حسب مقتضيات المقام وأحوال المخَاطَب

  :األسلوب الزخرفي: المحور األول

عية، وصرفُوا جـّل اهتمـامهم وعنـايتهم إلـى          ولع الكثير من شعراء هذا العصر بالفنون البدي       

موا  األدب في القرنين الخامس والسادس الهجريين قد اهتَّ    استخدامها، فيرى محمد زغلول سالّم أن دارسي      

  .)1( دوا أنواعه وفرعوا فيهادية ال يكون الشّعر إال بها، فحبالبديع وفنونه، واعتبروه حليةً ضرور

 البديعية أثر واضح في شعر ابن الكتَّاني، فقد استخدم عددا منهـا فـي               وكان لهذه الفنون  

وريـة،  ورد األعجـاز علـى الـصدور، والتَّ       الجناس، والطِّباق، والمقابلة، والتّقسيم،     : شعره مثل 

  :والتّصريع

v   اا به، وظهر      الجناسأما في شعره      فكان ابن الكتَّاني مولعـ  بأنواعه المختلفة،   كثير واع ومن أن

 ركناه في عدد الحروف وترتيبها      الجناس التي لجأ إليها الشَّاعر جناس التَّحريف، وهو ما اتفق         

  ]42[ :قولهفي " برالح"و" الحبر" كما في لفظتي ،)2(واختلفا في الحركات

      

                                                   
  .313، قد العربي من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجريتاريخ النّ: ينظر )1(
  .443-1/441 ،انة األدبخزابن حجة، : ينظر) 2(
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  )البسيط       (

ــرِ والح وضِ الر    ولَم َأزْل وحيـا كَفَّيـك َأرتَـع فـي          بالح نــي ــاِئلِ ب ســرِر 1(ب(  
  

  )الهزج(                                        ]50[ :في قوله) البر، والبِر(وكذلك في لفظتي 

ـــ    ــرقَ العالَــ ــا غَــ )2(ـــم فــي البــر مــن البِــر        كَرِيمــ  
  

ق، وهو ما أبدل من أحـد ركنيـه حـرف مـن غيـر         الجناس الالح كما ظهر في شعره     

  )المنسرح(                              ]33[: في قوله" سيدي وسندي"ا في كلمتي مك،  )3(مخرجه

  ــن م نــس َأح انــو واُألقْح رــو ــا النَّ م      دــي ــا س ي ــرِك ــنَدي يثَغْ ــا س ي4( و(  
  

  )المديد                                        ( ]24[ :في قوله" حاز وحار" ي لفظتي وكذلك ف

ــا  م ــة ــسنِ البالغَ ح ــن م ــاز ــي      ح ــرِي فـ ــار فكْـ ــه حـ   )5(بالَغَتـ
  )المنسرح                                  ]33[ :في قوله" البرد والزرد" كما ظهر في لفظتي 

دـــرالب ـــنثَغْـــرٍ َأنْقَـــى مـــا وَأم       درــز ــضاعف ال ــي تَ ــارِضٍ ف ع6(و(  
بدد، هـدد، سـدد، وذلـك فـي      : في آخر القافية في الكلمات اآلتية      كما ظهر هذا الجناس   

  )المنسرح(                                                                                    ]41[:قوله

ــى   ــه وَأبـ ــملي بِبينـ ــدد شَـ ــدد    بـ ــا ب م ــد عب ــن ي ملــم ــع شَ مجي 
 يهِـــم ميـــتٌ ِإن صـــد َأو هـــدد    وهــدد اللَّيــثَ بِالــصدود ومــا   

                                                   
  .295 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .303نفسه، ) 2(
  .1/414 ،خزانة األدبابن حجة، :  ينظر)3(

  .287 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
   .277نفسه، ) 5(
  .286 نفسه،) 6(
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ــوالَ ثَنَ ــد  لَ ــديتُ وقَ ــا اهتَ م ــاه اي     ــي ققَ طُرــي ض  دــد ا سلَهــب س1(و(  
  

   ]41[ :ينقد، وينفد، وذلك في قوله: في لفظتي) النّاقص(كذلك بدا الجناس غير التّام 

  )المنسرح(       

ــرتْ  ــد نَظَ ــعفه وقَ ض ــن ــافُ م   )2(ِإلَيـــه عينـــي ينْقَـــد َأو ينْفَـــد    َأخَ
ما زاد أحد ركنيه علـى  ومن أنواع الجناس التي لجأ إليها الشاعر الجناس المطرف، وهو           

                      " هـوي "و" يهـوي "، كمـا فـي لفظتـي        )3(فـي طرفـه األول     كانـت الزيـادة       و اآلخر حرفًا 

  )مخلَّع البسيط(                                                                     ]13[ :قولهفي 

ـــلُهســـي ُأرـــوِيفهــوٍ      الظَّـــالَمِ ي ــوِي دلْـ ــا هـ ــب لَهـ   )4(وجِيـ
قد اعتمد على الجناس ليحقق إيقاعا موسيقيا خاصا بـالنَّص              مما سبق يتبين أن الشَّاعر    

  .شَّعري، ينسجم مع الجو العام للقصيدةال

v  االمديد         (  ]28[ : فقد مال ابن الكتَّاني إليه، وبالغ في اإلكثار منه، ومن أمثلتهباقالطِّأم(  

ــوا                         جِيـــرةٌ صـــدوا بِـــالَ ســـببٍ    ــا ربِحـ ــي ومـ ــسروا مثْلـ   )5(خَـ
  

  . وربحواخسروا: فهنا طابق بين لفظتي

  )المديد    (                                                                         ]28[ :ومن أمثلة ذلك

ــضلِ مغْتَبِـــــقٌ ــك بِالفَـــ ــذْلِ     ملـــ ــصطَبِح وبِبــ ــالِ مــ   )6(المــ
  

                                                   
   .294-293، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .294، نفسه) 2(
  .1/84 ،خزانة األدبابن حجة، : ينظر) 3(

   .265 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
   .281 ،نفسه) 5(
   .282نفسه، ) 6(
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  ).ق، مصطبحمغتب(فيلحظ في البيت السابق الطّباق بين لفظتي 

  )الرمل                                                                     ( ]34[ :ومن أمثلة ذلك قوله

ــارانِ  ــاركُم نَـ ــنَـ ــخْطٌ ورِضـ   )1(ذُخْـــر ِلمحـــب ومعـــاديفَْهـــي     اسـ
  

  ).محب ومعادي(وبين لفظتي ) سخط ورضا(حيث طابق بين لفظتي 

إيراد الكالم ثـم مقابلتـه بمثلـه فـي     : "  فقد لجأ إليها الشَّاعر في شعره وقصد بها        المقابلةأما  

 فـي ، بين البيض والـسمر  ، وقد قابل ابن الكتَّاني)2("المعنى واللفظ على جهة الموافقة أو المخالفة  

  )الهزج(                                  ]50[ :اليذ يقول فيهالشطر األول والشطر الثاني من البيت 

ــي الـــسمر بِالـــسمرِ      ويحمـــي البِـــيض بِـــالبِيضِ    )3(ويحمـ  
  

فـي   ثُم قابل بين الشَّطر األول والشَّطر الثاني عندما أراد التعبير عن ازدياد هم المحبوبة             

                      ]26[ :ئه أحيانًا أخرى، إذ يقولحال غياب الشّاعر أحيانًا ثم فرحها بمجي

  )البسيط (
اددــا تَــزمــتَ قَاتَلَهــا   هبــا غِإذَا م  

                              
  )4(ِإذَا جِيتَـــا َأحيانًـــا وتَفْـــرح نًـــاحي  

  )مجزوء الكامل(                                                                 ]54[ :ومن أمثلته، قوله  

ــَل َأن ا قَبــس ــتَ شَم ــد كُنْ ــدرا    قَ تَ برــص ــواك فَ ى هــو 5(َأه(  
  

                                                   
   .288، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .337 ،الصناعتين أبو هالل، ، العسكري)2(

   .303 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
   .278 ،نفسه) 4(
   .306نفسه، ) 5(
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v                  أما التَّقسيم فهو من محاسن الكالم وفنون البديع التي عمد إليها الشَّاعر، فيرى ابن رشـيق أن

وقد لجأ ابن الكتَّاني إليـه فـي         ،)1 ( "م ما ابتدأ به   اعر جميع أقسا  استقصاء الشّ : " التّقسيم يعني 

 )الخفيف(                                                              ]71[ :شعره، كما في قوله

         ـرص كَـممِ وـيحـي الجتُ فررتَم ــنْفَا       كَم ــتُ ص تَقَلَّب ــم ــصاغًا وكَ 2(تُ م(  
  )الطويل(                                                                       ]12[ :ومن أمثلته، قوله

ــي    قْتُلُنيقًَا وــو ــي شَ لُنمحــىي )3(عينَــي وهــو قَرِيــب ويبعــد عــن    قلً  
لجوء الشَّا   ي عره أضفى على األبيات موسيقا عذبة جميلـة،       عر إلى التّقسيم في ش    الحظ أن 

  . األذن لسماعهبرطْوتناغما بين مفردات كل قسم، تَ

v   أما   اه ابن المعتَّز    : دوررد األعجاز على الصرد أعجاز الكالم على مـا      : " فهو التَّصدير، وسم

  )الطويل(                                         ]12[: ، ومن أمثلته قول ابن الكتَّاني)4(" تقدمها

 حــو ــي نَ نطْرِبيــامِ و مــي الح ِإنَّنحِ     وولَى الدع      وبطَـر ـاممالح ا نَاح5(م(  
  

  ). ويطربني وطروب(حيث يظهر التّصدير في لفظتي 

  )المنسرح(                                                                       ]15[: وقوله

  

                                                   
 .2/20 ،العمدةابن رشيق، ) 1(
   .320 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
   .264نفسه، ) 3(
 .47 ،البديع) 4(

   .264 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 5(
  .267نفسه، ) 6(

نــي ب ــم ــي كَ ــب ِل ــذُل الرغَاِئ بي ــن م    نــي بو ــن ــا   م بغــا ر م ــد عــلَّ ب م   
ـ         جهد علَى ا ــطَعتَ    غَلْبِ مـن تُعانـد مـا اسـ ــِإن ـ ــا  فَ غَلَب ــن ا ِلمنْيــد    )6(ال
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  .).غلب وغلبا(، ولفظتي )الرغائب ورغبا(التّصدير في لفظتي وهنا يظهر 
  

 )مجزوء الكامل(                                                                           ]98[ :وقوله

ـ  ــ ــي مادحيــ ــاه يغْنــ ــي      فَحبــ ــنِ الحبِـ ــوه عـ ــه ِإذَا َأتَـ )1(ــ  
  .)فحباه والحبي(ر التّصدير في لفظتي وهنا يظه

v  ا التوريةا له معنيان حقيقيان، أو حقيقة ومجاز، أحـدهما              "فهي  : أمأن يذكر المتكلم لفظًا مفرد 

قريب وداللة اللفظ عليه ظاهرة، واآلخر بعيد وداللة اللفظ عليه خفية، فيريد المـتكلّم المعنـى         

  .)2 (" السامع أول وهلة أنَّه يريد القريب وليس كذلكالبعيد ويوري عنه بالمعنى القريب، فيتوهم

  )المنسرح(                 ]41[ :قوله وقد كان ابن الكتَّاني من الشّعراء الذين اهتموا بالتورية من ذلك

ــشَرا  ب ــه ــاس قَبلَ ــد النَّ بع ــو   لَكَــان مــن حــسنِ وجهِــه يعبــد    لَ
  )3(فَاقَ علَى النَّـاسِ بـالتُّقَى َأحمـد           قَ بني الحسنِ في الزمـانِ كَمـا       فَا

النّبـي  (إذ ذكر المعنى القريب وهـو       " أحمد"في البيتين السابقين وردت التّورية في كلمة        

  ).الدين الذي مدحهاسم الوزير ضياء (وأراد المعنى البعيد وهو ) محمد صلى اهللا عليه وسلم

  )المنسرح                                                                        (   ]33[: وفي قوله

  ــن م نــس َأح انــو واُألقْح رــو ــا النَّ م      دــيــا سي ي يثَغْــرِكــنَدــا سيو   
ــاَل ــي ِإلَيــ : فَقَ ــتُعنِّ ــسى: ك، قُلْ ع    دـــضـــةُ العاحر نْـــكـــي من4(تُرِيح(  

أراد المعنى البعيد   و) الساعد(حيث ذكر المعنى القريب وهو      ) العضد(جاءت التّورية في كلمة     

  ). بن أسامة بن منقذالعضد أبو الفَوارِسِ مرهف(وهو 

                                                   
   .340، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .1/414 خزانة األدب،) 2(

   .295-294 ،"شعر ابن الكتّاني"لقسم الثاني ا) 3(
   .287نفسه، ) 4(
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  )المنسرح(                                                                          ]  49[: وفي قوله
  

 ذكـره الخضر الوارد   (حيث ذكر المعنى القريب وهو       )الخضر(التورية في كلمة    جاءت    

 مدحه ابن الكتَّاني وهو   ص الذي   اسم الشخ (وهو   وأراد المعنى البعيد     )مع سيدنا موسى عليه السالم    

   . )الخضر بن شروة

  )المجتث(                                                                             ]22[: وفي قوله

  عــــــن َأنَّــــــة  النَّايــــــات     تَـــــشْدو فَيغْنـــــي غنَاهـــــا
داود تْ كَـــــَأني لُـــــو الـــــز     اتــو ــي  الخَلَـــ ــور فـــ   )2(زبـــ

 وأراد  )النبي داود عليه السالم   (حيث ذكر المعنى القريب وهو       )داود(ورية في كلمة    التّجاءت  

  .)الممدوح نور الدين محمد بن داود(وهو المعنى البعيد 

v  فهو  : أما التّصريع "  ما كانت ع3("  تابعة لضربه، تنقص بنقصه وتزيـد بزيادتـه    وض البيت فيه  ر( ،

ويرى قدامة أن الفحول والمجيدين من الشّعراء يتوخون التّصريع فـي قـصائدهم، وربمـا كـانوا                 

يصر4 ( أخرى من القصيدة بعد البيت األول، وذلك يكون من اقتدارهم وسعة بحرهمون أبياتًاع(. 

                                                   
   .300، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .273 ،نفسه) 2(
 .1/173 ،العمدة) 3(

 .86 ،نقد الشّعر: ينظر) 4(

ســـا قَـــباحٍ  كََأنَّهوا بِـــرـــاءرِ     جــشَّر ــاب كَالـ ــا الحبـ ــر منْهـ   يطيـ
ــا   ــد تَعلَّقَهـ ــا وقَـ ــذْكر نُوحـ ــه أَ     تُـ ــن قَبلـ ــشَرِ آدم مـ ــو البـ بـ  
ــا  ــرِقَّ كَم ــى تَ ــا حتَّ اهوا قُوــج ــضرِ     شَ ــةُ الخَ احر دــو الج ــن ــتْ م )1(رقَّ  
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صريع في البناء اإليقاعي    ن الكتّاني، ولمكانة التّ   التّصريع ظاهرة بارزة في شعر اب     يشكل  و

 أن الشّاعر ال يكتفي بالتّصريع في مطلع القصيدة فحسب بل نجده يعود إليـه             للقصيدة، تجد الباحثة  

 )مجزوء الرمل(       ]1[ :في مواضع أخرى في القصيدة، كما فعل في قصيدته التي افتتحها بقوله

ـــاحِ ــالزوراء صـ ـــج بِ ـــي عـ ــالزوراء زاد    بِـ ــي بِــــ   )1(عجبِــــ
  

  

 )مجزوء الرمل                        (   ]12[ :فما لبث أن عاد إلى التّصريع بعد بيتين، في قوله

أتْ أور نُــــــكيبِي عــــــحــى    ص ــح  فَعلَـ ــك صـ ــي حاِلـ   )2(بِـ
  

 مـن   دعتُالّتي  خارف البديعية،   يكثر من استخدام الز   من الجدير ذكره أن ابن الكتَّاني كان        

العوامل التي تضفي جماالً على اللفظ والمعنى، وعمقًا في الصورة، وإيقاعا في الموسيقا، وهكـذا               

  .  بدت تراكيب شعره جزلة عبثت بها الزخارف، فكثرت حينًا وتضاءلت حينًا آخر

  :قريرياألسلوب التَّ: الثّانيالمحور 

تمد ابن الكتَّاني في شعره على األسلوب التَّقريري، حيث لجأ إليه لتأكيـد معنًـى مـن                 اع

  :المعاني، من ذلك

v   ةـر بهـا           استخدام كم الخبريفقد شاع استخدامها عند الشَّاعر على نحو يسترعي النَّظر، وعب ،

 )المنسرح              (                                        ]15[ :عن قوة مشاعره، كما في قوله

  

                                                   
   .256 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .نفسه والصفحة نفسها) 2(
   .267 ،نفسه) 3(

 نيب ِلـي        كَم غَاِئـبُل الرـذبي ـنم     نـيبو ــنــا   مبغـا رم ــدعـلَّ ب3(م(   
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   )الكامل                                                                                    (   ]37[ :وقوله

  كَم س قَد     بِم ـالَكلَـى عتُ عهِر ـةحد            ـدمَأح ـرِكتْ ِلغَيـلُحـا صم اء1(غَر(  
  

  )الخفيف                                                                                      ( ]53[ :وقوله

  )2(فـــي معاِليـــك يـــنْظم اَألشْـــعارا     الرقَـاعِ وفكْـرِي    كَم ُأنَاجِيـك فـي    
  

  ) مجزوء الكامل(                                                                   ]87[ : على التَّكثيروقوله

ــضيتُها  ــة قَـــ ــم لَيلَـــ ــز     كَـــ ــة والغَـــ ــين الغَزالَـــ الِبـــ  
ــالغُالَ    ــود كَـ ــلِّ خَـ ــع كُـ ــدالَلِ      مـ ــث الــ ــادنٍ خَنــ )3(مِ وشَــ  

  

v َّكْالتا ما يعمد الشَّاعر إليه،      و: اررر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعنى،       : " وهوكثيرأن يكر

د، أو اإلنكار، أو التّـوبيخ،      والمراد بذلك تأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التّهويل، أو الوعي           

 .)4(" أو االستبعاد، أو لغرض من األغراض

وقد استخدم ابن الكتَّاني التّكرار في األلفاظ والمعاني، سواء أكان ذلك في القصيدة نفـسها               

 تتكرر في شعره وتوحي بالغلبة والتّفـوق،      ألفاظًا ومعاني أم في قصائد مختلفة، إذ يستخدم الشَّاعر        

عر عليها تحقيقًا للفكرة التي أرادها، وترسيخًا لها، من ذلك تأكيد الرابط بين الـشَّاعر               ويركز الشا 

تبسم عن ثغر، ومعقرب الصدغ، والمـسك       : ومن يمدحه أو يتغزل به، ومن هذه األلفاظ والمعاني        

                                                                   ]15[:الفتيق، يقول في ذلك

                                                   
   .291 ،"شعر ابن الكتّاني"سم الثاني الق )1(
   . 305نفسه، ) 2(
   .329 نفسه،) 3(
 . 1/361، خزانة األدب) 4(
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  )المنسرح(      

  

  )الطويل(                                                                                ]63[ :ويقول أيضا
  

  )الكامل                                                              (   ]51[ :وقوله في عقرب الصدغ

  

 )مجزوء الكامل(                                                                        ]98[ :وقوله

 ــو ــصدغَينِ فَـ ــربِ الـ   )4(قَ بنَفْـــسجٍ غَـــض طَـــرِي      وبِعقْـ
    

   ]79[:في شعره من ذلك قوله) مسك فتيق وعنبر عطر(ى تكرار عبارة وقد عمد الشاعر إل

 )الرمل(                                            

ــقْ     ِإن يكُن يجحد قَبلـي فـي الهـوى         ــسك الفَتي ــقُ كَالم نْطي يمــد    )5(فَ
  

 )المنسرح(                                                                                       ]49[ :وقوله

ــن م ــب ــاجِ َأطْي جــي الز ــا ف ــرِ       رِيقَتُهطــرٍ عنْبعو يــقفَت كــس6(م(  
  

                                                   
   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .316نفسه، ) 2(
   .303 ،نفسه) 3(
   .339نفسه، ) 4(
   .324نفسه، ) 5(
   .299نفسه، ) 6(

 ــن ع مــس تَب  ــه ــَأن بِ ــٍؤ كَ   لُْؤلُ
                        

ــسكًا   ــا   م بكا وــر نْبعــا و    )1(فَتيقً
  

يتَهــت ــأَّن شَ ــرٍ كَ ــن ثَغْ ع مــس تَب  
                       

)2(قَالَِئـــد در الَ تُعـــار والَ تُعطَـــى    
 

  )3(من ِلينه عطْـفَ القَـضيبِ النَّاضـرِ           ومعقْرب الصدغَينِ تَعطفُـه الـصبا    
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غنِّي، فقد  كما عمد الشَّاعر إلى تَكْرارِ التَّركيب اللُّغوي على وجه يفضي إلى ضرب من الت             

  )المتقارب       (   ]88[ :أقام األبيات اآلتية على تركيب واحد يتصدرها الفعل المضارع، إذ يقول

ــلِ     يرى بـذَْل وجهِـك عنْـد الـسَؤا         ــك النَّاِئـ ــن ذَِلـ ــر مـ   لِ أكْثَـ
ــزالِ  ــوم النِّ ي ــد اُألس ــر تَقحيــلِ      و ــدد الوابِـ ــا عـ ــو َأنَّهـ   ولَـ
ــسرودةً   ــَل مـ ــع الخَيـ ــلِ     ويقْتَلـ ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــفُّ بِكُـ   )1(تَهِـ

يعطي نوعا من الحركة واالستمرارية ليدل      ومثل هذا األسلوب يخلق إيقاعا موسيقيا رتيبا،        

، ويتيح للـشّاعر أن يتوقـف عـن سـرد           ا حيوية ال تنقطع   على أن خصال الممدوح متعددة وفيه     

  .)2( ممدوح واستقصاء جوانبها المختلفةاألحداث للتّغنّي بخصال ال

 في أبيات ثالثة، بشكلٍِ متتالٍرار لفظة الشّوق كْ ما تلحظه الباحثة من تَاألمثلة كذلكومن 

   ]4[ :يوسف العقاب، إذ يقولصديقه إلى تأكيدا لشوقه وحنينه إلى تكرارها الشّاعر إذ عمد 

  )مخلع البسيط(
ــابِ   ــفَ العقَ سوــى ي ــوقي ِإلَ    شَ

                      
  الــــشِّهابِ الماجِــــد العــــاِلمِ  

ــامٍ     حبِيـــبٍ  شَـــوقُ كَِئيـــبٍ ِإلَـــى   ــوقُ ظَـ ــى وشَـ ــشَّرابِ ِإلَـ   الـ
ــوقًا ــصرتُ  ِإذَا شَ ــا اقْتَ م ــه في ــتُ    ــي َأطَلْـ ــضه فـ ــابِي بعـ   )3(خطَـ

 بنـاء العبـارات   الكَتَّـاني السمات الفنية البارزة في شعر ابـن  وعليه يمكن القول إن من     

  ، ولعلَّ هذا يعود إلى حدة     تقاربالشعرية في األبيات المتتابعة على نمط لغوي وبياني متشابه أو م          

  . من البيان والتأكيد هذا اإلحساس بأقصى ما يمكنإحساسه ورغبته في إبراز 

                                                   
   .332، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .456م، 1997، 2 ع،12ممجلة مؤتة للبحوث والدراسات، ، ابلسي حياته وشعرهالرشيد النّالرقب، شفيق، : ينظر) 2(

   .259 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
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ومن المعاني المتكررة البارزة في شعره، تكراره للصور المتعلّقة بمن يتغزل به، واصـفًا           

  ) مجزوء الكامل(                             ]87[ :، إذ يقول)يبسم عن ثغر لؤلؤي: (ثغر المحبوب بأنه

 ــي ــي بِمقْلَتَــ ــو ِإلَــ ــي     يرنُــ ــن آلِلـ ــسم عـ ــمٍ ويبـ )1(رِيـ  
  )المتقارب                                                                        (    ]88[ :وقوله       

ــا   ــٍؤ كُلَّمـ ــن لُْؤلُـ ــسم عـ ــلِ      ويبـ ــنَبٍ كَامـ ــن شَـ ــَألَّقَ عـ   )2(تَـ
الـيعمالت،  وأينق، : ومن المعاني المتكررة في شعره، تكراره ألسماء اإلبل المختلفة، مثل        

 )الطويل(                                                         ]63[ :الركاب، كقولهوالسرب، والقود، و
 

كما يعمد الشَّاعر في مواضع كثيرة إلى تكرار أدوات االستفهام والشّرط والنِّـداء وأدوات              

 )الخفيف(                              ]71[ :في قوله) كم(العطف وغيرها من الحروف، مثل تكرار 

   يحي الجتُ فررتَم كَم    ـرص كَـمــنْفَا     مِ و ــتُ ص تَقَلَّب ــم ــصاغًا وكَ 4(تُ م(  
 )الهزج(                                    ]2[ :وذلك في قوله) يا(ومن أمثلته أيضا تكرار أداة النداء 

يدــــدس لَــــةوو الدــــرعــشْرِيحِ فَ    الم ــ بالتَّــ ــب يفــ   الطِّــ
ــا يــلَّ  و ح ــن ــي م ــمِ ف   مــــن قَلْبِــــي العلْــــمِ محــــلَّ    العلْ
ــا يــاقَ  و ــن فَ ــي م ــا ف ــسبعة ق فَــــوقَ    اآلفَ   )5(الــــشُّهبِ الــ

  

  

  

                                                   
   .329 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .330نفسه، ) 2(
   .317 ،نفسه) 3(
   .320نفسه، ) 4(
   .258-257نفسه، ) 5(

ا          مهـسـا مم القُـود الَتمعالـي ـى ونـي           جـا في لَهـادالح عمالَ سطَـا    وى نَحر3( الـس(  
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v ةالشَّاعر ألفاظه من الواقع الذي ي         وتعني الباحثة ،  الواقعي فرضـت  إذعيش فيـه،    بها أن يستمد 

الطَّعـن،  والـضرب،   والقتـل،   : (عليه طبيعة العصر ذكر ألفاظ الحرب، وأدوات القتال، مثل        

ـ واح، رالجِوعسكر، الوزال، النّوالخنجر، والسيف، والدروع، والسهم،  و القالـوغى،  واص، ص

               ]88[:من ذلك قوله، و)1(وغيرها، وقد أشارت الباحثة إلى بعضها سابقًا... الرماح والجنود، و

  )المتقارب(

ــالَ  ــرب الطُّ ض ــيض ــم البِ ــد علَّ ــلِ     لَقَ اهــي الج ف ــن ــا الطَّع ــمر القَنَ س2(و(   
  

  )الكامل(                                                                             ]51[ :وقوله

  

  )الطويل(                                                                                         ]12[ :وقوله

 ــالَم ــطِّ َأقْ ــاح الخَ ــلُّ رِم ــه تَفُ خَطِّ    ونا دــلُه سريو  يبــص ــسهامِ تُ   )4(ال
 اهتّم ابن الكتَّاني بـذكر أسـماء المـدن         فقد ذكر المواقع الجغرافية،     يةومما يرتبط بالواقع  

بغـداد،  وآمـد،   ووراء،  الز: واألماكن، ونَظَم شعره فيها مادحا أو متغزالً أو واصفًا لها، من بينها           

  )مجزوء الرمل                                        ( ]1[ :لك قوله عن مدينة الزوراءمصر ومن ذو

ـــاحِ ــالزوراء صـ ـــج بِ ـــي عـ ــالزوراء زاد    بِـ ــي بِــــ   )5(عجبِــــ
  

  

  
                                                   

 .87-86، الدراسة :ينظر )1(

   .332 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
   .304 ،نفسه) 3(
  .265نفسه، ) 4(
   .256نفسه، ) 5(

ــلَّتْ ا ســاجِر ــي خَنَ ــاجِره علَ حــاجِرِ        م ــاجِرٍ وخَنَ حم نــي ــتُ ب قَع3(فَو(   
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  )ملمجزوء الكا                                                                          (   ]21[ :وقوله

ــك ــى كتَابـ ــا وافَـ ــرب يـ ــدا    مقَـ ــذَكِّرني فَبــ ــرب يــ   وَأعــ
ــن ــبِ عـ ــانِ طيـ ــشَّبا ريعـ ــن بِ    الـ ــب ونَحـ ــالزوراء نَلْعـ   )1(بـ

   
 )المتقارب           (  ]92[ :ويقول في وصف األماكن العراقية، حيث ذكر عددا غير قليل منها

ــرقَّتَينِ    ــسرِ وال ــى الجِ ــن ِإلَ ا     َأحهـــــكَّانسالمِ وارِ الـــــسدو  
وــة ــاجِ الخالَفَـ ــانبينِتَـ ــا      والجـ هانب ــن ــلِّ م ــشَّطِّ والظِّ ــن ال م  

   المعلَّــــى وغزالَنهــــاونَهــــرِ     دالزنْـــدوروبـــابِ المراتـــبِ و
 ــد ــابِ الحدي بــدِ و ــوق العمي سا     وهانــد ــانِ ووِلْـ ــورِ الجِنَـ   )2(وحـ

  

، واخـتالط المـسلمين   ةفرنجي للبالد اإلسالميومما يرتبط بالواقع أيضا دخول العنصر اإل 

عري، فقـد  ا في خدمة النص الـشّ    ، لتوظيفه مما جعل الشعراء يستمدون بعض ألفاظهم     صارى،  بالنّ

الـدير،  والشّماس، والشّمامس،   والقس،  : يانة النّصرانية مثل  ظه من الد  استمد ابن الكتَّاني بعض ألفا    

 )المنسرح(                     ]49[ :ة، ومن ذلك قوله يصف الخمرة عند القس ورجال الدينالقالّيو

ــى ــالَمِ علَ ــي الظَّ ف ــا القَــس هاكَرــرِ      ب ــم تَغَُـ ــوم لَـ ــه والنُّجـ   عادتـ
          ـزسِ يامـي الـشَّمنب ـنم ةتْيي فــرِ     ف هــى الز ــافهِم علَ ــون بَِأعطَ 3(ه(  

 )السريع(                                                                                   ]60[ :وقوله

ــى   ــنَاها ِإلَ ي سينــد هي ارــص ــالحبسِ    فَ ــديرِ كَ ــي ال ف ــة 4(قَالَّي(  
  

                                                   
   .272، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .336-335 ،نفسه) 2(
  .300 ،نفسه) 3(
   .311نفسه، ) 4(
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ومن األساليب التي استخدمها الشَّاعر في شعره استخدام الدخيل مـن األلفـاظ الفارسـية               

مية والمعربة والرومية، وهي من السمات التي امتاز بها شعر العـصر نتيجـة اخـتالط                واألعج

المخشلب، الديوان، شهنـشاه، الجامكيـة،      : األجناس المختلفة في المجتمع آنذاك، ومن هذه األلفاظ       

  )سرحالمن(           ]95[ :، كما في قوله...اإلسفنط، شباط، كانون، قرمد، آمد، الياقوت، الدست

  

  )الطويل(                                                                                ]63[ :وقوله

الجنك، والعود،  واي،  النَّ (:ااستخدام الشَّاعر لآلالت واألدوات الموسيقية ومنه     كذلك يظهر   

  )الخفيف             (]23[ :كما في قوله، )3(، وقد أشارت الباحثة إلى بعضها سابقًا)البوقوالطّبل، و

ـي    تَىَأ قَدف طْـرالف    تَـز رِهاكـسع        ــات ــولِ والبوقَ الطُّب نــي ــفُ ب 4(ح(  
فاء، الشّونف،  الدو،  دواءالوبيب،  الطّ( مستوحاة من المعجم الطبي ومنها       اكما استخدم الشَّاعر ألفاظً   

  )البسيط       (]94[ :، كما في قولهي شعره فتلوين الصورةوقد ساهمت في ) احرجِالومرض، الو

ــني    رِضمي اهــد ــا َأس م َأن هــد   وعي
                       

ــدوا    ــفَاِئي وال ش نــي ع ــان ــه فَكَ   )5( في
  )مجزوء الكامل                                                                          (    ]7[ :وقوله  

 وغِ ِإنــد ــةُ الملْــ ــي رقْيــ ــز     هــ ــبِ  ع ــى الطَّبِي ــدواء علَ   )6(ال
  

                                                   
   .338، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .315نفسه، ) 2(
  .108-107، الدراسة: ينظر) 3(
   .274 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
   .337نفسه، ) 5(
   .261، نفسه )6(

ـ        الـص ـكلبِنَا ِإلَـى الم اتيتَمرا    مشَهِنْــشَاه ــي بِــهنــاِلحِ َأع1(ص(  

        ي ِلثَاتُـهـقَتْنرٍ سـدب نم ا لَكفَي  
                       

  )2(بغَيرِ مـزاجٍ مـن كُُؤوسـك إسـفَنْطَا          
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ـ  الـذَّ  (:قد وتتمثل فـي   كما أورد الشَّاعر في شعره ألفاظ األموال والنَّ          هب والفرق ة والـوِ  ض

  )الكامل                                  (                                          ]73[ :، كقوله)والتِّبر

ــن وِرق      غَارتْ عيـون نَـداك َأم صـفرتْ        مــبٍ و ذَه ــن م ــاك    )1(كَفَّ
  

  :األسلوب اإلنشائي: المحور الثّالث

ئية االنفعاليـة  يالحظ على استهالالت القصائد عند ابن الكتَّاني اعتمادها على األسـاليب اإلنـشا       

بأنماطها المتعددة، وهي بدورها تحقق التواصل األدبي بين القارئ والقصيدة من خالل العالقة الوجدانيـة      

التي تثيرها بين الشَّاعر والمتلقي، فتعمد هذه األساليب إلى إثارة المتلقي وتنبيهه، وتهيئته لالستماع، فمـن      

  )الهزج(                                                      ]50 [:ذلك أسلوب التنبيه والنداء ، كما في قوله

ــدينِ  ــد الــ ــا َأســ   َأالَ يــ
                       

ــقِّ   ــدرِوحــ ــة القَــ   )2( لَيلَــ
  )المنسرح(                                                                             ]41[ :وقوله  

ــر ــا قَم ــيي ا ف ــد حَأو ــه ــك فــي    جماِل ــد مثْلُ وجالَ ي ينــالَم 3(الع(  
    )الخفيف                                                    (  ]91[ :وأسلوب األمر كما في قوله

  

  )مجزوء الكامل                                                                      (  ]7[ :وقوله

 الَمــرِي الــــس ــه    وقَبلــــي َأقْــ ــوبِ  يــا بِاللّ ــح الجنُ )5(رِي  

                                                   
   .321، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .301 ،نفسه) 2(
  .293 ،نفسه) 3(
   .334 نفسه،) 4(
   .260 ،نفسه )5(

ــسبِيالَ وَأ    قُْل ِلـساقي الـشَّمولِ حـثَّ الـشَّموالَ          ــالَفةً سلْـ ــا سـ   )4(درهـ
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  )الكامل(                                                   ]16[ :وأسلوب االستفهام كما في قوله

ــه أغْنَــى    ِإذَا سـِئلْتُ عـن الَّـذي       أقُـولُ  ماذَا ــاةَ بِنَاِئل ــا العفَ غَبَأر1(و(  

  )الطويل(                                                                                ]12[ :وقوله

  )2(وهْل بعد شَـيبِي فـي هـواه َأتُـوب            نَـصيب  فـي الـسلُو    َأعاذَل مـا ِلـي    
 )مجزوء الكامل(                                                     ]98[ :وأسلوب القسم، كقوله

ــس ــي َأقْـ ــالثَّغْرِ النَّقـ   )3(وبِحــــسنِ وجــــه يوســــفي    متُ بِـ
  )مجزوء الكامل                                  (   ]86[ :هي، كما في قولهفي والنّوأسلوب النّ

ـ    ــب ِللْج      الَ ذَنْــب ِلــي فيمــا طَلَبــ ــيس ذَنْ ــتُ ولَ ــالِـ 4(م(  
  )الخفيف                                                                           (   ]36[ :وقوله

  ــاد البِع ــاء ــنِ الثَّنَ ي عــان ــا ثَنَ م      ادالـــوِد ذَاك ادالــوِدى وــو5(اله(  
 فـي    أيـضا   فقد لجأ إليها   ،ليب في مطالع قصائده   استخدام هذه األسا  وكما لجأ الشّاعر إلى     

عاء مثالً،         بقييـدعو    في قصائد المدح، التي    وبخاصةة شعره، حيث استخدم الشّاعر أسلوب الد 

  ]40[:الحفظ والبقاء، ومن األمثلة على ذلك قوله يدعو للملك المؤيدفيها للممدوح بطول العمر و

  )المتقارب(
ــر ال  ــرك اُهللا عمـ ــانِفَعمـ   زمـ
                               

   ــد ــنْهم َأحـ ــر اُهللا مـ   )6(والَ عمـ
    

                                                   
  .268 ،" ابن الكتّانيشعر"القسم الثاني  )1(
  .264نفسه، ) 2(
   .339 ،نفسه) 3(
  .328 ،نفسه) 4(
   .290 نفسه،) 5(
   .293، نفسه )6(
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  )مجزوء الرمل(                                               ]8[ :وقوله يمدح الصارم خطلبا

ـ   ــ مــا ع رِ مهــد ــر ال مقَ عــاب   فَ
  

     يبـــسا عنْيـــي الـــدف ـــرم  
  امــو ــمِ اَألعـ ــنوصـ ــا  مـ ــب      يـ ــدر رحيــ ــدره صــ    )1(صــ

ة التي أغنت شعره وأكسبته      اإلنشائي بمما تقدم يتبين أن الشَّاعر نوع في استخدامه لألسالي        

  .قوة وجزالة وفخامة

  :األسلوب الخَطَابي: المحور الرابع

 أثرا في - هة من ج-  الممدوح، ليخلق -  في أغلبه-لجأ الشاعر إلى هذا األسلوب مخاطبا 

   ]58[ :فس لدى المخاطب، ولتقريب المسافة بينه وبين الممدوح من جهة أخرى، من ذلك قولهالنّ

   ) المتقارب(     
  فََأنْــتَ الزمـــان ِإذَا مـــا ســـطَا 

                       
     ــرــا ظَهِإذَا م احبَأنْــتَ الــصو 

    اِئلينى الــستَــر ــينح كَفُّــكو    رــد ــاد وتُعطـــي البِـ  تَمـــد الجِيـ
نَّـــا الثَّنَـــاءمو طَـــاءالع نْـــكفَم     هريفََــــسرــــيي ســــانع2(بِالم(  

  )مجزوء الرمل(                                                                          ]8[ :وقوله

ــا صـــارِم ِللعـــا   َأ ــتَ يـ   لَــــمِ فــــي الخَيــــرِ نَقيــــب    نْـ
 ــر ــذْ ص ــاسِ م ــه النَّ جــنْتَ و ص     وبــص ــدواك تَــــ   )3(تَ بِجــــ

  

مجزوء الكامل                                    (    ]7[ :ينوقوله يخاطب صديقه شهاب الد(  

ــصديـ ــتَهج الـ ــذي ابـ   )4(وصـاَل علَـى الخُطُـوبِ    ـقُ بِه      َأنْـــتَ الَّـ
  

                                                   
   .262، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
   .309 ،نفسه) 2(
   .262نفسه، ) 3(
   .261، نفسه )4(
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  :أساليب أخرى: الخامسالمحور 

v          مصطلحات العلوم المختلفـة     استخداممن السمات األسلوبية التي استخدمها الشَّاعر في شعره 

ه ، ويهدف الشّاعر منها إلى إظهار مقدرت      عروضيةال و حوية والنّ غويةلّال وال سيما المصطلحات  

: غوية والشّعرية والثقافية الواسعة، وربما يقصد منها موافقة القافية وتحقيق المجانسة كألفاظ           اللّ

  )لطويلا(              ]9[:من ذلك قوله) الرواةوالتّنوين، والشّرط، و، الشّعروالقافية والقوافي، (

ــر     فَـإنَّني  القَوافي غُر َإذَا انْتَسبتْ  ــواَفيِلغُ ــومِ القَ ــب والعلُ   نَقي

  )1(تَخيـب في سواك  القَواَفيظُنُون     ظَنِّـي وِإنَّمـا    األيـام  فَالَ تُخبِ 
  

  )المنسرح(                                                           ]15[ :وقوله ذاكرا الشعر

  

 )البسيط(                                                                                   ]76[ :وقوله

ــه      من الَمني في نَبت عارِضـه      ثَكلْتُ ــدا في ب ــد ــوِينوقَ ــقُتَنْ   )3( وتَعرِي
   

  )الوافر                                                                                  (    ]46[ :وقوله

 ــب حي ــين ــبِ ح ــا ِللْقَلْ طٌّفَمــر   )4( ِلمــسلُوبِ القَــرارِ شَــرطٌّوهــْل      شَ
  

    

  
                                                   

   .263 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .267نفسه، ) 2(
   .322فسه، ن) 3(
   .297نفسه، ) 4(

ــلِّ  ــعرفَخَ ــذْ  ش ــك وخُ ــاعِ عنْ عالر    رــع ى شرــو ــاقَ ال ــد فَ ــى قَ ــا فَتً ب2(َأد(   
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  )الكامل                                                                                 (    ]29[ :وقوله

ــلِّ   ــن كُـ ــةمـ ــةقَافيـ   )1(تُخْـرِس الفُـصحا    و الـرواةَ تُعيِي       مهذَّبـ
  

) كالنّقط، والحبر، والخط، والرسـائل    (ويستعير ابن الكتَّاني بعض األلفاظ المتعلّقة بالكتابة        

من ذلك قوله مصورا تعلّق خد المحبوب في كبد الـشَّاعر كتعلّـق نقطـة الكاتـب فـي الخـط                     

  )الرمل(                                                                                     ]79[:والرسائل

ــدي   ــن كَبِ ه مــد ــي خَ ــتْ ف ــدقيقْ(2)    علَقَ ــطِّ ال ــي الخَ ــبِ ف ــةُ الكَات  نُقْطَ
  

  )الوافر(                                                                              ]82[ :وقوله

ــدينِ     تُ ِإلَيــك مــن شَــعفي وشَــوقيكَتَبــ ــهاب ال ــيش ــاخَطِّ ــي يراكَ   )3( كَ
  

  )البسيط                                                                          (     ]45[ :وقوله

  ومَأرقْسي ناتود   نم  اِئبِكـحـ  س   )4( الَّتي حجبتْ مـن جوفهـا القَمـرا        ودس     الـس
  

  )البسيط                                                                          (   ]42[ :وقوله

ــاِئلِروضِ     ولَم َأزْل وحيـا كَفَّيـك َأرتَـع فـي          ســالر ب ــرِ والح بالح نــرِي 5(ب(  
  . الواسعة وإلمامه بعلوم العصرفهذه األساليب كلها تدل على ثقافة الشّاعر

                                                   
   .283 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .324 ،نفسه) 2(
   . 326نفسه، ) 3(
   .307 ،نفسه )4(
   .295نفسه، ) 5(
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v     مات األسلوبية في شعر ابن الكتَّانيتي تعد شكالً من أشكال تـأثر   الّظاهرة االستدعاءومن الس

ستدعاء يتضمن بعدا ثقافيـا  ي، وتواصلهم معه، وهذا االاألدبيني والدراث بالتّالشعراء واألدباء  

ـ   ثَّمومعرفيا، تَ  راث علـى اخـتالف أنواعهـا، واقتباسـها     ل بانفتاح الشَّاعر على نصوص التُّ

وتوظيفها في النّصوص الشّعرية للتّعبير عن مضامينها، وهذا األمر يعكس جانبا مـن ثقافـة               

 .الشّاعر وتواصله مع التّراث

ل مختلفة، دينيا وأدبيا، فاالستدعاء الديني يقـوم علـى         وقد تنوع استدعاء الشَّاعر من حقو     

تفاعل نصوص دينية تم اختيارها عن طريق االقتباس من القـرآن الكـريم أو الحـديث النّبـوي                  

الشّريف، وقد أفاد ابن الكتَّاني من القرآن الكريم، حيث عمد إلـى استحـضار ألفاظـه وتراكيبـه         

فـي  الكـريم   القرآن  تأثر الشّاعر ب  برز  نص الشّعري، فقد    وصوره، ودمجها وتوظيفها في سياق ال     

مـن تـأثره    صص القرآن، أو باستخدام ألفاظه، و     قرآنية أو إلى قصة من ق     آية  اإلشارة إلى معنى    

 )المنسرح(                                                                        ]95[:قولهبالقرآن الكريم 

ــ ــو دعــت الـــ جارِيــةٌ كالقَ  ـــــميتَ مــــن قَبــــرِه لَلَباهــــا    ضيبِ لَ
ــا    فَم ــه ــا اِإللَ هــي خَلْق ف عــد ا     َأباهــو ــاغَها وسـ ــا صـ ــسن مـ )1(َأحـ  

  .)M  :  9  8L)2  :وهنا يشير إلى قوله تعالى
  

  )مجزوء الرمل                                                            (              ]27[ :وفي قوله
  

ـــ ــسلَتْ َأيـــ ــوادا غَـــ   )3(يامــــه الملْــــح اُألجاجــــا      وجـــ

                                                   
   .337 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
  .7، الشمس) 2(
   .280 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
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  .)M  ¶  µ  ´L )1   إلى قوله تعالىفي البيت السابقويشير 

  )الهزج                                                         (                      ]50[ :وفي قوله
  

  فـــي ظَـــالَمِ اللّيــــ َأضـــاءتْ
                       

  )2(ـــلِ مثْــَل الكَوكَــبِ الــدري     
»   ¬M  :ويشير هنا إلى قوله تعالى     ª  ©   L)3(.  

  

نية يـشفُّ عـن فهـم الـشّاعر         أن اقتباس الشّاعر لبعض النّصوص القرآ      مما سبق يتبين  

وأضـفت  ،  ياق جماالً فنيا  أكسبت الس لمعانيها وداللتها، ومعرفته التّامة بمدلوالتها، ويالحظ أنَّها قد         

ةً وإيحاءعليه قو.  

اإلسـالمية واليهوديـة    : (كما اقتبس ابن الكتَّاني األلفاظ والمصطلحات والرموز الدينيـة        

 هذه الرموز غرضا نفسيا يكشف      عكست دينيا في شعر الشَّاعر، وقد       ، الّتي نشرت جوا   )والمسيحية

ا له يبدي من خاللها رأيه في مجاالت الحياة المختلفـة، وهـذه     ا يدور في فكر الشَّاعر، ومتنفّس     عم

األلفاظ بدت ظاهرة في شعره، وهي مستمدة من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والواقع              

، لظـى،  اإللـه م، القرآن، النّار، قبس، سقْيهدي اهللا، تاهللا أُ   : (اعر، ومن هذه األلفاظ   الذي يحيط بالشّ  

ور، أفَّاكا، ليلـة            الدجود، القانت، العوذ الثّالث، الشّرع، الزكوع والسالة، الوتر، الرين، الكفر، الص

جـالوت، عيـسوي،   ر، تال، هاروت ومـاروت و قَض، الزبور، اإلنجيل، جنان الخلد، س   رالقدر، فَ 

  )السريع(                                                                        ]83[: من ذلك قوله) هامان

ــضي  ــسى والَ يقْتَــ   دينـــــي َأن َأكْفُـــــر نُعماكَـــــا    واِهللا الَ َأنْــ

                                                   
 .12، طرفا، 53، الفرقان )1(

   .302 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
 .35، النور )3(
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ــا    ي ــاء ــذْالً ج ــلَّ نَ ي لَعدــي َأفَّاكَـــا        س ورنِّـــي الـــزنْقُـــُل عي  
ــا    ــرع الوفَ ــسخَ شَ ــد َأن ينْ ــا      يرِي ــاره ذَاكَـ ــا يخْتَـ ــان مـ   )1(الَ كَـ

  )مجزوء الرجز (                                                                                ]35[ :وقوله

  ــر ــي الـ ــتُ فـ ــه القَانـ ــسجود    كََأنَّـ ــوعِ والـــــ   ركُـــــ
ــا   ــن الظِّبــ ــةٌ مــ ــود      َأو طَفْلَــ ــةُ الزنُـــــ   ء عبلَـــــ
ـ  ــصلْ ــفْعا وتُــ ــوم شَــ ــود      تَقُــ ــن قُعـ ــوتْر مـ ــي الـ   )2(ِلـ

  )مجزوء الرمل(                                                                                  ]80[ :وقوله

  َل عــــنِ الــــنَّهجِ الطَّراِئــــقْ      بِــك يهـــدي اُهللا مــن ضــــلْ  
   ــر ــقَ القُـ ــد نَطَـ ــذَا قَـ ــادقْ     هكَـ ــرآن صــــ   )3(آن والقُــــ

  )الهزج(                                                                                        ]50[ :وقوله

  )4( لَيلَــــة القَــــدرِ وحــــقِّ    َأالَ يـــــا َأســـــد الـــــدينِ
 )المديد(                                                                                           ]43[ :وقوله

ــرِه      شَـــد زنَّـــارا لَـــه وتَـــالَ     ــن زبـ ــالَ داود مـ ــا تَـ   مـ
ــقٌ  ــلِ معتَنــ ــو ِلإلنْجِيــ   يطْبـــع اَأللْحـــان مـــن ســـورِه    وهــ
ــى  ــه لَظًـ ــصليه اِإللَـ ــفَ يـ ــورِه     كَيـ ص ــن م ــق ــنَى الخَلْ َأس ــو هو 
ــقَرٍ   س ــي ف نــس ذَا الح ــن    )5(فَجِنَـــان الخُلْـــد فـــي ســـقَرِه    ِإن يكُ

                                                   
   .327-236 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .290 ،نفسه) 2(
   .324 نفسه،) 3(
  .301نفسه، ) 4(
   . 296نفسه، ) 5(
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، مـن ذلـك   )كيوسف ونـوح وآدم، وأيـشوع   (كما ذكر الشَّاعر في شعره بعض األنبياء        

 )المنسرح(                                                                                         ]49[:قوله

ــا   ــد تَعلَّقَهـ ــا وقَـ ــذْكر نُوحـ )1(آدم مــن قَبلـــه َأبـــو البـــشَرِ     تُـ  
  

ع الـنّص   أما االستدعاء األدبي فإنه يقوم على تداخل النّصوص األدبية المختارة شعرا أو نثرا م             

في إيراد نصوصٍ شعرية، وأسماء أعالم األدب، باإلضافة إلى مجموعة من األمثال : إلغنائه، ويتمثل ذلك

ممـا تـشحذ   " واألقوال، يعمد الشَّاعر إلى توظيفها في النَّص، فكالم المتقدمين من المنظـوم والمنثـور      

صير المعاني التي ذكرت وتعـب فـي        القريحة، وتذكّي الفطنة، وإذا كان صاحب الصناعة عارفًا بها، ت         

  .)2( "استخراجها كالشّيء الملقى بين يديه يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد 

، فقد استوحى الـشَّاعر   األمثال: ومن المصادر التي استقى منها ابن الكتَّاني ألفاظه ومعانيه        

الشَّاهد على ما يقول، كما     بعض األمثال الدالة على المعنى الذي يريده في عبارة موجزة، فجاءت ك           

  )المنسرح(                                                                                   ]33[ :في قوله

  قُلْــتُ وقَــد مــاس كَاَألراكَــة يــا    
                                  

  لَـــدةَ البـــضيبي وـــافالفَي ـــي3(ظَب(  
جل الفريد الوحيـد    رب مثالً للر  ض، و )فالن بيضة البلد  (إلى المثل القائل    اعر هنا    الشّ يشير  

  .)4(يدانيه أحدالذي ال 

  )مجزوء الرجز(                                                            ]64[ :كذلك في قوله 

ــي     ــدقُ فـ ــيدًا َأصـ ــا سـ ــوده مــــ     يـ ــاوعــ   )5(ن القَطَــ
                                                   

   .300، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني  )1(
 .1/69، المثل السائرابن األثير، ) 2(

   .287 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
 .59/ 1 ،جمهرة األمثالالعسكري، : ينظر) 4(

  .317 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 5(
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المـضروبة فـي    مثل من األمثال    وهو  ،  )أصدق من قَطَاة  ( إلى المثل القائل      الشَّاعر يشير

  .)1(  وصوتها حكاية السمها،ره ال تغي واحدصوتٌ لها  القطاة ألن؛ناهي والمبالغةالتّ

  )مجزوء الرمل(                                                                          ]80[ :وكذلك قوله
 

  ــو ــي يـ ــيفُك فـ ــا سـ ــا ذَر    الَ نَبـ ــوغَى مــ ــارِقْ مِ الــ   )2(شَــ
، )أفعل ذلـك مـا ذر شـارقٌ       ال  (:  إذ يقال  )ما ذر شارق  (:  إلى المثل القائل    الشّاعر يشير

  .)3(، أي ما طلع قرن الشمسمسيعنون الشّ

  ) مجزوء الكامل(                                                                               ]87[ :   وقوله

ــضيتُها  ــة قَـــ ــم لَيلَـــ ــزالِ     كَـــ ــة والغَـــ ــين الغَزالَـــ  بـــ
ــالغُالَ    ــود كَـ ــلِّ خَـ ــع كُـ ــدالَلِ      مـ ــث الــ ــادنٍ خَنــ )4(مِ وشَــ  

، وهو من األمثال المـضروبة فـي التنـاهي          أخنث من دالل  : إلى المثل القائل  هنا  يشير  

  .)5(والمبالغة

ويدخل ضمن االستدعاء األدبي استدعاء الشّاعر للشخصيات األدبية والتَّاريخية، فقـد ورد     

ـ وعنترة العبسي،   وحاتم الطائي،   وعمرو وشأس،   وكسرى ملك الفرس،    : (في شعره  مـن  ) يسبلق

                                     ]60[ :ن عهد كسرىلك قوله يصور الخمرة وقد عتِّقَتْ مذ

                                                   
، العـسكري،  1/206، المستقصى في أمثـال العـرب     ، الزمخشري،   1/412،  مجمع األمثال الميداني،  : ينظر) 1(

 .1/567، جمهرة األمثال

   .325 ،"شعر ابن الكتّاني"لثاني القسم ا) 2(
  .1/196، جمهرة األمثالالعسكري، :  ینظر) 3(

   . 329 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 4(
 وهو ممن خصاه ابن حـزم األنـصاري         ،من مخنثي المدينة وكنيته أبو يزيد     يقصد نافذ وهو    :  أخنث من دالل   )5(

  .1/99، جمهرة األمثالالعسكري، :  ينظر،كعبد الملأمير المدينة في عهد سليمان بن 
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 )السريع( 

  وبيـــنَهم مـــشْمولَةٌ عتِّقَـــتْ   
                       

)1(مــن عهــد كــسرى ملــك الفُــرسِ    
   

  )الخفيف(                                                                                     ]61[ :وقوله

ــي تَ ف ــة ــن اللَّطَافَ ــى م ـــ تَالَشَ ـا          اَألجشَاسا وـرمقُ عتَفُـو ـنـامِ لَك2(س(  
  

فأمـا  "  :ويدخل ضمن االستدعاء األدبي ما يسمى بالتّضمين، وقد عرفه ابن رشيق بقولـه      

عر أو القسيم فتأتي به في أواخر شـعرك أو فـي وسـطه          إلى البيت من الشِّ    ضمين فهو قصدك  التَّ

مـن  ، و )4(" بيت آخـر  أن يتضمن البيت كلمات من       : "، وعرفه أسامة بن منقذ بقوله     ) 3(" كالمتمثّل

األبيات وأنصافها من شعر الغير وإدخالها في أثناء أبيات          استعارة   أنّه  ":ثين من عرفه بقوله   لمحدا

، والتّضمين يعكس مدى اتِّصال الشّاعر بالموروث األدبي، وتوظيفه له بمـا يخـدم              )5("  ةالقصيد

  . النَّص الشَّعري وينسجم مع داللته

ولجأ ابن الكتَّاني إلى التّضمين، حيث ضمن بيتًا كامالً للمتنبي في قصيدته التي يمدح فيها               

  )المتقارب                                        (                       ]88[ :الملك المسعود، حين يقول

  )6 ()ومــا يحــصلُون علَــى طَاِئــلِ       تَفَــانَى الرجــاُل علَــى حبهــا   (
  

  

                                                   
   .311 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .314نفسه، ) 2(
 .2/84، العمدة )3(

  . 249، البديع في نقد الشعر) 4(

  .63، السرقات األدبيةطبانة، بدوي، ) 5(
  .3/34، ديوان أبي الطيب المتنبيالعكبري،  )6(
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 )البسيط(    ]84[ : آخر للمتنبي في قصيدته التي يعاتب فيها الدهر، إذ يقولما ضمن بيتًاك

) ــك تْبــلَّ ع لَعــه باقوع ــود محــلِ    م   )1()وربمــا صــحت اَألجــساد بِالعلَ
  )المتقارب(                                 ]47[ :، إذ يقول)2(وضمن بيتًا ألبي العباس النّاشئ 

  )3 ()نَـــارِطَـــلٍّ علَـــى جلَّبقيـــةُ     كَــَأن الـــدموع علَـــى خَـــدها  (
ن سطحية ساذجة، وإنمـا     يتضح مما تقدم أن ظاهرة االستدعاء في شعر ابن الكتَّاني لم تك           

ة لخدمة األغراض الشّعرية، وِلتحقيق الهدف الذي كان يصبو إليه الـشّاعر، حيـث              جاءت مسخّر 

ه بشكل ملموس، وهي فـي الغالـب   وظف ابن الكتَّاني النّصوص الدينية واألدبية توظيفًا خدم شعر       

  يني واألدبي اللذين حفظهما واختزنهما في ذاكرتـه، واختلطـا   محصلة لقراءة الشَّاعر في تراثه الد

 .في شعره حتى بدا نتاجه الشّعري كالشّيء الواحد

أن ومن السمات األسلوبية التي استخدمها ابن الكتَّاني اللجوء إلى أسلوب الحـوار، وهـو               

ا في بيت واحد أو فـي       كلم مراجعة في القول، ومحاورة في الحديث بينه وبين غيره، إم          يحكي المت 

 الشّعري شيًئا من الحيوية والجاذبية، كما يقيم الشَّاعر من خاللـه            ضفى على النّص  ، مما ي  )4(أبيات

 في شعره   ومن هذه الركائز التي كان لها حضور واضح        ه،دانية ولسانية بين شعره ومتلقّي    صلةً وج 

  )الخفيف (                                                      ]59[ :ومن ذلك قوله) قال، وقلت(

  شَـــعراتٌ بـــدتْ بِعـــارِضِ غَـــازِي    قَــاَل قَــوم علَــى ســبِيلِ التَّهــازِي
ـ         ــرازِ       قُلْتُ قَوَل المحب حـين بـدا الريـ ــرِ ط ــةٌ بِغَي ــا حلَّ م انــح   )5(ـ

                                                   
  .3/86 يب المتنبيديوان أبي الطالعكبري،  )1(
  .17، هذه الدراسةهو الناشئ األكبر وقد سبقَت ترجمته في :  أبو العباس الناشئ)2(
  .1/470 ، وثمر األلباباآلدابزهر ،  الحصري)3(
 .2/197 ،خزانة األدب، ابن حجة: ينظر )4(

  . 309 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 5(
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 )السريع(                                                                                  ]60[ :وقوله

ــالُوا ــشْرها   : قَ ــك َأم نَ ــنَى ذَِل س     الح ةادــس ــن ال ــا اب ي اكــد ــسِه م  
ــتُ ــين: فَقُلْ يعــد ي ــن تْ مدــر )1(فَجِْئـــتُ َأقْفُـــو َأثَـــر العـــنْسِ     شَ  

  

هكذا تفنَّن ابن الكتاني في استخدام األساليب التّعبيرية التي وظَّفها في شعره، فقد حافظ في               

ساليب الرصينة الجزلة في موضوع     لغته وأساليبه على الصورة األصيلة للشّعر العربي، وأخذ باأل        

 ما للقـارئ الغزل والخمـرة واإلخوانيـات، مقـد   المدح، وجنح إلى الرقة والسهولة في الوصف و    

 التّعبيرية المختلفة الّتي تعبر عن مقدرة الشّاعر        ب لألسالي هتشكيالت فنية جميلة من خالل استخدام     

يـة لغويـة    ، وتوظيفها توظيفًا موفقًا لخدمة غاياته الفنّ      على التّحكّم باألساليب على اختالف أنواعها     

  .كانت أم داللية أم موسيقية

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                   

   .311 ،"نيشعر ابن الكتّا"القسم الثاني ) 1(
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ـــــــــــــــــــــــة : بحث الّثالثامل ـــــــــــــــــــــورة الشعريـ الصـ:  
  الصورة الشعرية مفهومها ووظيفتها:  احملور األول
  عرية الشةمصادر الصور:  احملور الثّاني
  أمناط الصورة الشعرية: احملور الثّالث

  :ةـــــــــــــالصورة احلسي: أوالً
 الصورة البصرية .1

  الصورة اللونية.    أ
 الصورة الضّوئية.   ب

 الصورة السمعية .2

  الصورة الشمية .3

  الصورة الذَّوقية .4

  الصورة اللمسية .5

  .ةـــــــــــــــــــــــالصورة العقلي: ثانيا
  .ةـــــــــــــــــــــالصورة اإلحيائي: ثالثًا
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  :الصورة الشّعرية مفهومها ووظيفتها: األولالمحور 

تمثل الصورة جوهر التّجربة الذَّاتية للشاعر، وأداته الفعالة في تشكيل الواقع حسب رؤيته             

 الشّعر وروحه، وهو قائم عليهـا، وهـي         أساس" الخاصة، وهي كالطَّاقة تمد الشّعر بالحياة، فهي        

جزء من مبنى القصيدة، ووسيلة الشَّاعر لتجسيد إحساسه وتعبيره عن حالة نفسية معينـة يعـاني                

  .)1(" منها إزاء موقف معين من مواقفه مع الحياة 

ورة  الـص ت أفكارهم، فبناءمى والمحدثين حول الصورة وتشعبوقد تعددت آراء النّقاء القدا  

 كثيرة  وغيرها من الفنون، لكن هناك صورا     من مجاز أو تشبيه أو استعارة       : ديماً قائم على الخيال   ق

    ال تعتمد على تلك الص تـي  عبير، وهـي الّ   اعر يملك غيرها الكثير من وسائل التّ      ة، فالشّ ور البالغي

  .ةعريورة الشّقاد في العصر الحديث فأطلقوا عليها مصطلح الصتنبه إليها النّ

 التي يستطيع بهـا األدبـاء أن        ةة فهو الملك  عريور الشّ الخيال عنصر مهم في رسم الص     و

، بل يؤلفونها من إحساسات سابقة ال حصر لهـا تختزنهـا       جزافًايؤلفوا صورهم، وهم ال يؤلِّفونها      

 ، وهو )2( ورة التي يريدونها   وتظل كامنة في مخيلتهم حتى يحين الوقت فيؤلفون منها الص          ،عقولهم

   .)3 ("صوير الحقائق النّفسية واألدبية ة التي وظيفتها تعريور الشِّلتوليد الص" مصدر

اعر المبدع يعتمد في تكوين صورته على خطوط وألوان وحركة وظالل تحمل فـي              فالشّ

  .اهر وأكثر من انعكاس الواقع الخارجيطياتها فكرة وعاطفة، توحي بأكثر من المعنى الظّ

                                                   
 .192، فن الشّعرعباس، إحسان، ) 1(

 .167 ،في النقد األدبيضيف، شوقي، : ينظر) 2(

 .156، النقد األدبي الحديثهالل، محمد غنيمي، ) 3(
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إن الصورة هي الوسيط األساسي الـذي       : " ر الصورة الشِّعرية بقوله   ويعرف جابر عصفو  

ها كي يمنحها المعنى والنِّظـام، فالـشّاعر األصـيل يتوسـل     تكشف به الشّاعر تجربته، ويتفهم   يس

  .)1(" بالصورة ليعبر بها عن حاالت ال يمكن له أن يتفهمها أو يجسدها بدون الصورة 

نها ، يكو غويورة تشكيل لُ  الص :"ورة وشكلها إذ يقول   بين مصطلح الص  ويربط علي البطل    

ور مـستمدة مـن    فأغلب الص،م المحسوس في مقدمتهاالَدة، يقف الع ان من معطيات متعد   خيال الفنّ 

      ور النّالحواس، إلى جانب ما ال يمكن إغفاله من الصـ فسي ة وإن كانـت ال تـأتي بكثـرة    ة والعقلي

الص ة،ور الحسي  مها الشّ  أو يقد     اعر أحياناً كثيرة في صور حس    ورة بهـذا   ية، ويدخل في تكوين الص

   الفهم ما يعرف بالص الل واأللوان، وهـذا    قابل، والظِّ ة من تشبيه ومجاز، إلى جانب التّ      ورة البالغي

  .)2("ة والمشهد الخارجيعريحظة الشّشكيل يستغرق اللَّالتّ

ة عوريعبير عن تجاربهم الشُّ عراء للتّ ة يستعملها الشُّ  ة وسيلة تعبيري  عريورة الشّ  الص دعتُبينما  

اعر مها الشّ ظنْذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ي       الّ كل الفني الشّ: "ط عند عبد القادر الق    فهي تمثل 

ة الكاملـة فـي القـصيدة،       عريجربة الـشّ  ر عن جانب من جوانب التّ     بعيفي سياق بياني خاص، لِ    

ـ       اللة والتّ  طاقات اللغة وإمكاناتها في الد     ستخدمام رادف ركيب واإليقاع والحقيقـة والمجـاز، والتّ

، واأللفاظ والعبـارات همـا مـادة     عبير الفني جانس، وغيرها من وسائل التّ    ضاد، والمقابلة والتّ  والتّ

  .)3(" ةعريكل الفني، أو يرسم بها صوره الشّ منها ذلك الشّغاعر األولى التي يصوالشّ

                                                   

  .309، الصورة الفنية في التراث النّقدي والبالغي) 1(

 .30 ، الصورة في الشِّعر العربي حتى آخر القرن الثّاني الهجري) 2(

 .391. االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر) 3(
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غة بل هي مـن   ورة ليست هي اللّ   صن الصورة تشكيل لغوي؛ ألن ال     وال تميل الباحثة إلى أ    

ي بالتّشكيل، وتُكون لدى المتلقي التّشكيل المطلوب، وفـي الوقـت نفـسه              حوتي تُ غة الّ إيحاءات اللّ 

  . بالمطلوب إلى حد كبيريف للصورة؛ كونه يطعريف الّذي قدمه عبد القادر القتتبنى الباحثة التّ

وللصورة دور تؤديه في خدمة العمل األدبي، فهي ال تنحصر في تجسيد األشياء المجردة              

 - كما يـرى صـالح فـضل     -لى الشّيء المحسوس فهذا غير دقيق     والعبور من الشّيء المعنوي إ    

 يـتم عـن     ائية، وهو عبور  غة اإليح اللية إلى اللّ  غة الد جاوز اللّ تَ "  عبارة عن  فوظيفة الصورة عنده  

        ل، لتكتسبه على مستوى آخر وتؤدي       طريق االلتفاف خلف كلمة تفقد معناها على مستوى لغويأو 

  .)1(" بهذا داللة ثانية ال يتيسر أداؤها على المستوى األول

الرابط الذي يشد العالم الـداخلي إلـى العـالم          " ة الصورة في قبضها على      ز أهمي كما تبر 

حمالة دالالت مفتوحة، تولّد من المعنى المباشـر للّفظـة دالالت     " ، كما أن الصورة     )2("رجي  الخا

  .)3("تخلق االرتباط فيما بينها، ودالالت جديدة وأبعادا رمزية ال تطال إال بالتأويل

فهي وسيلته التي يستكشف بهـا القـصيدة، وموقـف          " وللصورة أهمية كبرى لدى النّاقد      

 من الواقع، وهي إحدى معاييره الهامة في الحكم على أصالة التّجربة، وقدرة الشَّاعر على               الشَّاعر

                                                   
 .280-279. نظرة البنائية في النقد األدبي) 1(

 .67-66، )وجهات نظر غربية وعربية(الصورة الشعرية عساف، ساسين، ) 2(

 .198 ،)الصورة الشعرية لدى امرئ القيس(بنية القصيدة الجاهلية عوض، ريتا، ) 3(
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 في نفس المتلقي ينبثق     ، كما أن للصورة أثرا    )1(" تشكيلها في نسق يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقَّاه         

  .)2(" القاعدة األولى في التّعبير" من كون التّصوير هو 

  :در الصورة الشّعريةمصا: الثّانيالمحور 

للصورة الشعرية مصادر وينابيع تُستَقَى منها األلفاظ والصور، ودراسة المصادر الشّعرية           

، والعناية بها من حيث هـي  للصورةتركيزها على العناصر المتَّخذة " للصورة تكتسب أهميتها من   

ادل الذي يقيس عليه ما يتحـدث عنـه،         مركز ثقل في العملية التّصويرية بما هي المعيار، أو المع         

  .)3(" ويريد تصويره 

 بما فيها من أحـداث، وفـي ذلـك    الحياةوأغلب الشُّعراء ينهلون من مصدر رئيسي واحد وهو      

إن الطّبيعة بكل ما تنطوي عليها من أشياء وجزيئات وظواهر هي المصدر : " محمد حسن عبد اهللا : يقول

: أوالهما: ال ينفي وجود حقيقتين هامتين    : " ، غير أن ذلك     ) 4(" نات الصورة األساسي إلمداد الشّاعر بمكو   

أن الشُّعراء الذين عاشوا في بيئة واحدة، وزمان واحد يختلفون في تخير المنـابع التـي ينهلـون منهـا                 

فـون فـي    أن الشّعراء يختل  : صورهم الرتباط ذلك بذواتهم، وطبيعة تكوينهم النَّفسي والمعرفي، وثانيهما        

  .)5(" توظيف الصورة، واستعمالها في النَّص اختالفًا يشمل البنية والنَّمط، وأساليب التّعبير

                                                   
 .7، ورة الفنية في التراث النقدي والبالغيالصابر، عصفور، ج) 1(

 .86 ،صوير الفني في القرآنالتّ، قطب، سيد) 2(

رسالة ماجـستير، جامعـة   ، تشكيل الصورة وداللتها في شعر زهير بن أبي سـلمى الصعفاني، عبد الرحمن،  ) 3(
 .98م ، 2002صنعاء، اليمن، 

 .33 ، الصورة والبناء الشّعري) 4(

 .113م ، 1998، رسالة دكتوراه، جامعة صنعاء، اليمن،)دراسة أسلوبية(شعر امرئ القيس ار، عبد اهللا، الب) 5(
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        هذا االختالف الذي ترمي إليه الباحثة هو الذي يفـي   بعضهم عـن بعـض    ز الشُّعراء   مي 

          نجد أن ة وإبداعهم، ومن خالل استقراء شعر ابن الكتَّانيمقدرتهم الفني  ورة متعددة في    مصادر الص

ها الصامت والمتحرك، والموروث الثَّقافي بأنواعـه   البيئة بنوعي :  ردها إلى محورين   ، ويمكن شعره

  :وكانت في شعره متفاوتة وفق اآلتيالمتمثَّلة في الموروث الديني واألدبي والتَّاريخي، 

  :البيئة الصامتة . 1

الحرب وأدواتهـا   : التي عاشها، ومنها  استمد الشّاعر كثيرا من صورة من البيئة الصامتة         

 مصورا الجفون بالسهام وكأنه يتحـدث       ،مستوحيا ألفاظه من الحرب وأسلحتها     ما قاله    ذلكومثال  

 )مخلع البسيط(                                                                           ]89[ :عن معركة

 ــه ــا سـ ــونِ المهـ ــا ِلجفُـ )1(تُــــراشُ منْهــــا والَ نُــــصولُ      اممـ  
  

 الشّاعر صوره من بيئته الطّبيعية، حتى بدت في شعره موشاة بصنوف الورود             استمدوقد  

الغـرس،  ( األلفاظ المتعلّقة بالزراعة والكتابـة مثـل         اصطنع فيها  فنظم أبياتًا واألزهار وغيرها،   

  )السريع(                                                  ]60[ ):أقالموالطّرس، ولنّقس، والزنجار، وا

ــةً   ــضتْ طَيبــ ــام مــ ــي      ِهللا َأيــ بِ فــشُّر ــضيتُها بِال ــرسِقَ   الغَ
ــنلَــى كُــلِّ موا عــادس ــةتْيف ــعــــ    منْجبِالز كْتُــــبارِ والــــنِّقْسِي  

 ـــمهسِ َأقْالَمتْ بِـــالطِّرخَطَـــر سِ      ِإنــر ــن الطِّ شُ مــي الج ــب )2(تَواثَ  

        

                                                   
   .333 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .312نفسه، ) 2(
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  :المتحركةالبيئة  . 2

من أمثلة الصورة المستوحاة من الطّبيعة المتحركة استخدام صورة الحيوان، فقد عمد ابن             

    إلى استخدام هذه الص ا لفكرة المدح فـي شـعره،       الكتَّانية توضيحورة في بعض نصوصه الشّعري

  )المتقارب(          ]88[:فاستلهم الشَّاعر صورتي األسد والخيل ليصور شجاعة الممدوح، إذ يقول

  ويحتَقــر اُألســد يــوم النِّــزالِ   
                       

  ولَــــو َأنَّهــــا عــــدد الوابِــــلِ  
   ـــعقْتَليةًوودرــــســــَل مالخَي   

                       
ــلِ      ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــفُّ بِكُـ   )1(تَهِـ

 أثنـاء  إليهـا  أشـارت الباحثـة   وأن كما استوحى الشَّاعر صورا أخرى من الطّبيعة سبق   

  .)2( في شعر ابن الكتّاني  الطبيعةأثر عن الحديث

  :الموروث الثقافي . 3

 ليستقي منه   ، لجوء الشّاعر إلى التّاريخ    :لموروث الثّقافي ومن أمثلة الصورة المستمدة من ا     

  )الكامل                                     (]16[ :فيقولعرية، فيشير إلى بلقيس ملكة سبأ، صور الشّال

ــي  الَّت ســي لْقي بِبــد ــن بلَ ــتُ م َأتَيتْ    ويلج  هشرجِْئتُ بِعا     وـبس ـن3(ا الَ م(  

عمـد إلـى    و،  ثالثة مصادر مد صوره الشّعرية من     مما سبق يتبين أن ابن الكتَّاني قد است       

  . توظيفها بما يتالءم مع فكرته ويخدم أغراضه المتعددة

  

                                                   
   .332 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  . 119-113، الدراسة :ينظر) 2(
   .268 ،"تّانيشعر ابن الك"القسم الثاني ) 3(
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  :أنماط الصورة:  الثّالثالمحور

اسـة كثيـر مـن      للصورة الشعرية في الشّعر العربي أنماط عديدة حظيت باهتمـام ودر          

 التّـشبيه واالسـتعارة والكنايـة       :الباحثين، فقد بنى القدماء مفهوم الصورة على أنماط عدة هـي          

 أبعدتها بشكل أو بآخر عن التعمق       أسسا وقواعد ، لكنهم وضعوا لكل ركن منها       )1(والمجاز والخيال 

  كبيـر، ا متعددة ومتنوعة بـشكلٍ    في جمالية الشّعر وفنيته، أما المحدثون فقد جعلوا للصورة أنماطً         

ة، وأتيح لها أن    ة، ومن ثم أسطوري   دة، ومناحي رمزي   ذهنية مجر   أبعادا الصورة من خاللها  اكتسبت  

لك وبـذ ي، ستعار كما في الجانب االماثلة أو ربطها بالمشابهة   محرر من ضرورة إيراد طرفين لل     تت

  .)2(  صورة فحسب من كونهاأصبح جمالها فيضا داخليا إيحائيا نابعا

لذا نلحظ أن المحدثين توسعوا في تعداد أنماط الصورة الشّعرية، مما يجعل تحديـد هـذه                

األنماط أمرا صعبا لذا اعتمدت الباحثة على شعر ابن الكتَّاني في دراستها ألنماط الـصورة أكثـر    

  .  من االعتماد على األبحاث النّظرية في هذا الميدان

ره أن كل باحث له شخصيته المتميزة يبتكر من خاللها طريقـة ومنهجـا              ومن الجدير ذك  

خاصا في دراسته، فالشّاعر في العصر األيوبي مثالً يتطلب من الباحث طريقة معينة في الدراسة                

عر مـن    في الشّ  البالغية أن دراسة األشكال     مغايرة عما يتطلبه الشَّاعر المعاصر، لذا ترى الباحثة       

ة ورة خالل الصوالكناية وغيرهاشبيه واالستعارة من التَّأكثر شمولي.  

                                                   

 .12، الصورة الفنية في الشعر الجاهليعبد الرحمن، نصرت، : ينظر) 1(

   .217 ،عرية العربيةالحداثة الشّأبوجهجه، خليل ذياب، : ينظر )2(



 201

وعليه فإن الباحثة في دراستها للصورة الشّعرية قد أخذت بعين االعتبار مزايا الشّعر فـي          

تلك الحقبة التّاريخية، كالبيئة التي عاشها الشّاعر ثم طريقة تناول الشّاعر نفسه للصورة، فتناولـت             

ورة الشّعريقت من خاللها لدراسة التّشبيه واالستعارة والكنايةالصتعم ة، ثم.  

وقد اعتمد ابن الكتَّاني على الصورة الشّعرية واتخذها وسيلة للتّعبير الفنّي عن مـشاعره               

وأفكاره، فالصورة ما هي إال نتاج تجربة ذاتية للشّاعر يعايشها في حياته، مستلهما معالمهـا مـن                 

  .ة بهالبيئة المحيط

ابن الكتَّاني، ويمكن توزيع هذه األنماط على       ة في شعر    عريورة الشّ الصوقد تنوعت أنماط    

كونها أكثر قدرة علـى     ) الصورة الحسية، والصورة العقلية، والصورة اإليحائية     : (ثالثة أقسام هي  

  .اط، وأكثر ابتعادا بنا عن الوقوف في التّكرار إزاء نسبة الصورةاحتواء هذه األنم

  : الحسيةةورالص: أوالً

، وتـرتبط   )1("التّراسل بين شيئين محسوسين، وتبقى في نطاق المحسوس       " هي النّمط القائم على     

ة، بصرية، وسـمعية، وذوقيـة، وشـمي      : عناصر هذا النّمط بالحواس الخمس فتصنف إلى عدة عناصر        

 ألن الحس أسـاس     ؛وتؤلّف العناصر الحسية في تشكيل الصورة عند أي شاعر قاعدة االنطالق          "ولمسية،  

" ، وللحواس   )2("المعرفة، ثم إن العنصر الخارجي المجسد للتّجربة أو الرؤيا ال يبرز إال في مظهر حسي              

فـسي مـن عمـق التّجربـة، وصـدق          تأثيرها الفعال في رسم الصورة وتشكيلها بما يتطلبه الموقف النّ         

  .)3("الشُّعور

                                                   
، مجلة التـراث العربـي،     ورة الشعرية، أنماط الصورة في شعر أبي تمام       نحو معالجة جديدة للص   ام، فهد،   عكّ) 1(

 .156م، 1985، 8اب العرب، دمشق، عاتحاد الكتّ

 .153، الصورة الفنية في شعر زهير بن أبي سلمىالرباعي، عبد القادر، ) 2(

 .85م، 2005، رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، اليمن، ورة في شعر ابن هتيملالصالراعي، علي بن علي، ) 3(
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ومن الجدير ذكره أن نظرة القارئ للصور الحسية قد تختلف، فيحكم بخالف مـا حكمنـا،                

ويرجع الصورة إلى حاسة غير ما قلنا، وال نستطيع أن نخطئه فالحواس مختلطة متداخلة تفتـرق                

  .   )1(قل اإلدراك أواإلحساسلتلتقي وتختلف لتتفق، وتسير كلها جنبا إلى جنب في ن

أفردت الباحثة هذه الحواس بالدراسة نظرا لشيوعها في شعر ابن الكتَّاني، وال غرابة فـي               

 ألنّهـا ذلك؛ ألن الشّاعر يستقي صوره من الواقع المحسوس من حوله، وقد تَم البدء بحاسة البصر       

  .من أكثر الحواس تأثيرا في التّصوير

1 .(ورة البصريةالص:  

هذه الصورة قائمة على حاسة البصر الّتي تتزعم الصور الحسية، فالبصر نتـاج تتعـاون        

الشّعرية " فيه مختلف الحواس، وهو مهم في جودة التّصوير الحسي واإلدراكي، حيث إن الصورة              

  .)2 ("تخطف حدس الشّاعر المبدع خالل لحظة فائقة تنير معالم نفسيته جميعا 

 ور، هذا مع تـوفّر     ويبدو أنة كانت هي الغالبة لدى الشّاعر في تمثل الصورة البصريالص 

مجموعة من الصور األخرى المرتبطة بالحواس، ويرجع السبب في شيوع الصورة البصرية فـي          

 بشكل له حدود قابلة لإلدراك، لذلك فهـي تحمـل           - عادة –ترتبط  "الشِّعر أكثر من غيرها؛ ألنها      

  .)3 ("لبروز قد ال يتوفر لغيرهاقسطًا من ا

 ومن أمثلتها في شعر ابن الكتَّاني، ما قاله وقد أعطاه الملك المؤيد ضيعة فحـسده عليهـا            

                    ]40[: جماعة من النَّاس، فوظَّف الصورة البصرية وتفنَّن فيها، إذ يقول

                                                   
 .133 ،ورة في شعر بشار بن بردالص نافع، عبد الفتاح، : ينظر)1(

 .16-15، فن الوصف وتطوره في الشّعر العربيحاوي، إيليا، ) 2(

 .146، الصورة الفنية في شعر أبي تمامالرباعي، عبد القادر، ) 3(
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    )المتقارب (
   ــوك ــن الملُ ــا اب ي ــاك مــتَ بِنُع   جعلْ

                           
ــسد   َأ   الح ــق ــن طَرِي ــي م ــادي ِل ع  

  ــد ــسدوني وقَــ ــفَ والَ يحــ ــد                     وكَيــ   منَنْــــتَ علَــــي بِــــُأم البلَــ
ــةً   ــي رِفْعــ ــا زِدتَنــ ــومٍ        َأرى كُلَّمــ ــلِّ ي ــي كُ ف نــو ــديموتُ 1(كَم(  

  

عة التي منحها الممدوح    لشَّاعر يمدح الممدوح ليبرز الرفعة التي وصل إليها بسبب الضي         فا

ر البصرية هنا باستعارة األركان الداعمة، التي جعلها للرفعة التـي رآهـا              الصو للشَّاعر، وتتجلّى 

مدوح له، ويتّضح ذلك من خـالل       كّل يوم، بزيادة رفعة الم    وتجلَّت أمامه للداللة على موت حساده       

  ).أرى:( توظيف الصورة البصرية المتمثلة بقوله

قد طول بـه    وقد رسم ابن الكتَّاني صورة مشابهه أخرى عندما مدح عزيز مصر، وكان             

، حيث رسم الشَّاعر صورة الممدوح ليبرز ما كان عليه          زماناً إلى أن قربه إليه وأسبغ نعمته عليه       

  )الطويل(                                                      ]68[ :ء، وذلك في قولهمن الجود والعطا

   يوســفعطَايــاك قَــد مــدتْ يــدي بِــر    َأخَافُ انْقضاء العمـرِ مـن قَبـلِ َأن َأرى         
ةــدم ــدعِلــي ب ــتَ الكَنْــزنَحم ــكبهي      وقُّفــو ــولِ تَ ــد طُ عــا ب ماغُ طَعــس   َأينْ
  )2(تُغَــــرقُ ِإالَّ غُلَّتــــي وتَلَهفــــي    ولَستَ بِجعـد الكَـفِّ بـْل َأنْـتَ ديمـةٌ          

  

لهـا  ، واسـتعار  )أرى( :الصورة البصرية المتمثلة بقولهفقد عمد الشَّاعر هنا إلى توظيف     

الركن الداعم لها والمتمثل بالعطاء، وذلك للداللة على انقضاء العمر بانقطاع عطايا الممدوح، كما              

جسدت الصورة البصرية مكنونات نفس الشّاعر فحين يرضى عن الممدوح فإنه ينظر إليه نظـرة               

  .فيها مبالغة، ليرفعه من خاللها إلى درجة عالية من الشَّرف والرفعة
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  )الوافر(          ]17[: فيها بالحمام، إذ يقول باتَثلة الصورة البصرية ما قاله مصورا ليلةًومن أم

ــيمِ حــي الج نَا فــد ــى رقَ ــاة علَ ــا       ُأنَ ابهالت ــف ــم نَخَ ــا ولَ   لُييلَتَنَ

ــراءى  ــا َأن تَ فَلَم حبــص ــزتْ ال ــاَأفَاعي    نَ ــَألْقَين هــ ــا فَــ   الثِّيابــ

ــت ــاب وحرقَ ــذْ  اِإله ـــا فَم ــتُ    نَزعنَ أيــَل ر ــر الطَّ غَم ــد ــا قَ اب1(اِإله(  

جحيم تلك الليلة التـي باتهـا فـي الحمـام وهـو         اعر من خاللها    فهذه صورة يعكس الشّ   

ما عاناه في تلك الليلـة      ألقى ثيابه عنه من شدة      كيف  و،   الصبح ناظريهوقد تراءى أمام    بالموصل،  

 التي   غمرته الفرحة برؤية صباح اليوم التالي،      ، فما إن نزعها حتّى    لتي حرقت جسده   ا من الحرارة 

الحظ كيف لجأ الشّاعر إلى عنصر اللغة، واستخدمها بكل ما فيها            الذي غمر جسده، في    ّلبدت كالطّ 

طلوع الصباح الذي أخرجه مـن      مظهر  ليصور  )  رأيت(و  ) تراءى( اختار كلمتي    من إمكانات إذ  

  .جحيم تلك الليلة

 علـى الرؤيـة   قـائم ومن الجدير ذكره أن تغزل الشَّاعر بالمؤنّث والمذكّر، والتَّغني بهما        

برز من خاللها   ورة البصرية لي   ابن الكتَّاني إلى استخدام الص     المباشرة لحسنهما وجمالهما، فقد عمد    

  ]89[ :جمال المؤنث والمذكر وحسنهما، إذ يقول في غالم فاق حسنًا وجماالً بطرفه الكحيل

 )مخلع البسيط(                                                                                              

  وَأكْحــل الطَّــرف فَــاقَ حــسنًا   
                       

)2(يـــا حبـــذَا طَرفُـــه الكَحيـــلُ       
   

  )المتقارب                                                 ( ]88[ : كما تجلت الصورة البصرية في قوله
  

ـي      وف نـسالح جـيس قَد  هـيارِضاِئلِ     عـــرِ الـــسنْبالع ـــنا  مـــذَار3(ع(  
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ــ ــا  ويبـ ــٍؤ كُلَّمـ ــن لُْؤلُـ ــلِ      سم عـ ــنَبٍ كَامـ ــن شَـ ــَألَّقَ عـ   )1(تَـ
حيث فصل الشَّاعر في صورة جمال المحبوب، ونسجها وأخرجها بمنظر سـاحر، وقـد              

استعان في إظهار ذلك بخياله وثقافته اللغوية في انتقاء األلفـاظ المعبـرة التـي تـوحي بحـسن                   

ق مـن حولـه كأنـه العنبـر     رفيه الشَّعر، وكيف يسيل الع عارضه وقد خطَّذ يصور   المحبوب، إ 

السائل، كما صور ابتسامته التي تعلو وجهه، إذ تظهر معها أسنانه وبريقها الالمع كاللؤلؤ، فيبـدو                

هنا أن ابن الكتَّاني حاول أن يجمع كل ما أمكنه جمعه من ألفاظ وعبارات مختصرة ووظّفها فـي                  

  .  نص الشعري ليبرز من خاللها حسن المحبوب وجمالهال

وفي صورة بصرية أخرى يرسم الشّاعر صورة لحسن محبوبه الذي بدا كالسيف يـسطو              

 )السريع                                    (  ]85[ :عليه وهو في المقابل الضعيف البالي، إذ يقول

ــه ــيفَ الحــسنِ يــسطُو بِ ــلِّ س سو     ــف ــبٍ دنـ ــى كَِئيـ ــاِلي علَـ   )2( بـ
يظهر كيف استوحى الشَّاعر الصورة من الواقع الذي يعيش فيه، مستخدماً ألفاظ الحـرب              

  ).يسطو( و) سيف(و ) سّل(المتمثلة في

كما استخدم الشَّاعر الصورة البصرية ليبرز من خاللها جمال منديل، لصديق له طلب منه              

  )مجزوء الكامل(                                                       ]74[ :تًا لينقشها عليه، إذ يقولأبيا

 ــق ــى الفَتيـ ــه علَـ ــم الَ َأتْيـ ــقْ      ِلـ ــات الرحيــ ــود كَاســ   وَأســ
  )3( الــــنَّقْشِ الــــدقيقْن ِلــــصنْعة    وتَحـــار فـــي حـــسني العيـــو
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ت عليه األبيات بدقّة، ليعكس من خالل هذه الـصورة منظـر            رسم الشَّاعر صورة لمنديل نُقشَ    ف

  .  المنديل، وقد تراءى أمام عينيه، وكيف تحار به عيناه من شدة جماله ودقَّة صنعة النقوش فيه

ـ  اإلبداع قدرتـه وقد تجلت للشّاعر صورة بصرية الفتة تعكس         ـ  ي وذلـك فـي     ةة والفني ،

  )المنسرح(                                                                                 ]49[:قوله

   فــي اَألثَــرِ منْهزِمــا والــصباح     َأما تَـرى اللَّيـَل قَـد مـضى هربـا           
ــن تَقَ  ــلَّ م ــة ظَ ــي لَيلَ افــرِه رِ      اصحــس ــصباحِ بِال ــُل ال ــر ذَي   )1(يعثُ

 حيث رس م قا       صجل الذي أخذ في الهرب منهزمبح فـي    ر الليل في صورة الروكان الـص

 صورته، فاختار من األلفاظ مـا يبعـث          من خاللها  ة ليبرز اعر طاقاته اللغوي  وقد وظف الشّ  َأثَرِه،  

الصباح، وفي صورة مقابلـة للّيـل       : مضى هربا، والجمال اللوني في قوله     :  قوله فيها الحركة في  

رسم صورة لطلوع الصباح ليعكس من خاللها صورة الرجل الذي يتعثـر مـن سـحر جمـال                  

  . المحبوبة

كل من الصورة نوعان من الصور يمكن ارتدادها إلى حاسة البصر           ويندرج تحت هذا الشّ   

  : ونية والصورة الضوئية، وستوضحهما الباحثة فيما يأتيالصورة اللّ: وهما

  : ةورة اللونيالص. أ

 أساسـيا لفهـم الـصورة    مـدخالً يعـد  اللّون ن  تقوم على أساس اللون، إذ أ هذه الصورة 

 من هذا   –اللّون  فه جزء ال ينفصل عنها، وبما أن القصيدة عبارة عن صورة مركّبة،              ألنَّ عرية؛الشِّ

ورة األخرى كالصوت والحركة وغيرهما، ويسهم في إثراء        شديد االلتحام بعناصر الص    –لمنطلق  ا

، النّص الشعري، وتنبع أهميته في الشّعر في أنه يشكّل جزءاً أساسيا من نسيج الـنّص الـشعري                 
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رية ، إال أنّه يمتلك فاعليـة بـص       فاللّون على الرغم من أنّه عنصر أقرب ما يكون إلى عالم الرسم           

  .)1(خاصة حين يوضع في إطار سياق شعري دال وبتخاطب الوجدان والشّعور، 

ة               والصة دورانًا في الشعر، وقد تناول ابن الكتَّاني عدور البصرية من أكثر الصورة اللوني

 ووظّفها لخدمة النّص الشّعري،   ...) األصفرواألخضر،  واألسود، األحمر،   واألبيض،  : (ألوان منها 

 أصرح به بلفظه المباشر أم بلفظة أخرى دالة عليه،  ولكـل لـون منهـا دالالت معنويـة                    سواء

وارتباطات نفسية تعكس نفسية الشّاعر وانفعاالته، وأثر الواقع في نفسه، كما أشار نوري القيـسي               

   ر بها عن بعـض مـا يريـد      " إلى أنالشّاعر في كثير من األحيان يعمد إلى استخدام األلوان ليعب 

  .)2(" التّعبير عنه 

 لجأ إليه أكثر من غيـره مـن         حيثعلى إعجاب الشّاعر،     ويبدو أن اللون األبيض قد نال     

األلوان، إذ ارتبط حضور هذا اللّون في شعره بدالالت توحي بالجمال والصفاء والنّقاء، ومن أمثلة               

   )السريع(                          ]32[ :هذا اللون في شعره تصويره ألسنان المحبوبة البيضاء بقوله

ــؤٍ  ــن لُْؤلُـ ــوم مـ ــا المنْظُـ ــاح     وثَغْرهـ ــاضِ األقَـ ــَل بيـ ــضد مثْـ    )3(منَـ
 زهـرة فهنا يرسم صورة  لبياض أسنان المحبوبة التي بدت في بياضـها مثـل بيـاض                 

، فتظهـر   بريقهاانب بعضها البعض باللؤلؤ في      األقحوان، كما صور أسنانها المتراصة المتّسقة بج      

ذي تُـشبه   بياض، واألقاح الّ  واللؤلؤ،  (األلفاظ التي اتّكأ عليها وتوحي باللون األبيض والمتمثّلة في          

  ). به األسنان

                                                   
، 2 ، ع  2، مجلـة جـرش، م     جماليات اللون فـي شـعر زهيـر بـن أبـي سـلمى             ربابعة، موسى،   : ينظر) 1(

 .10 ،م1998

 .161، دراسات في األدب الجاهلي )2(
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 أسحم ليـدلنا    ة لفظ مستدخدمار محبوبه األسود،    ع ومن الصور اللونية تصوير الشَّاعر لشَ     

  )مخلع البسيط(                                                                    ]89[ :على ذلك، إذ يقول

 عــر ــالَة فَــ ــرِيمِ الفَــ   ا طَوِيــــُلالرشَــــَأســــحم مثْــــُل     والَ ِلــ
ــا  ــب ظُلْمــ ــم دمٍِ ِللْمحــ ــده اَألســـــ     فَكَــ ــالَه خَـــ )1(يُلَأســـ  

  )الكامل(                ]16[ :ومن الصور اللونية قوله يمدح الملك العزيز ليبرز كرمه وعطاءه

ــا   سنْداِئقَ ســد الح ــه ما بَِأنْعــس   )2(عــن يقَــقٍ  ونَــورٍ أشْــهبا تَفْتَــر    وكَ

إليه الشّاعر نظرة فيها مبالغة، حيـث جـسد         فقد رسم هنا صورة لعطاء الممدوح إذ نظر         

، ووصف عطـاء الممـدوح المتواصـل وشـبهه          )سندس(الشَّاعر اللون األخضر المتمثل بلفظة      

بالحدائق الغنية بالسندس، والسندس يوحي بظالل اللون األخضر، وقد وظّف الشّاعر هـذا اللـون             

يرة، باإلضافة إلى توظيفه اللون األبـيض  الكثالبيضاء  ليدلنا على عطاء الممدوح المتواصل ونعمه       

، كما يظهر االنسجام الذي أحدثه الشّاعر بين اللون األخضر واألبيض، فقد            )يقق ونور (في لفظتي   

  .أظهر هذين اللونين الّلذين يدالن على الخير والصفاء والنّقاء والعطاء

  ومن صوره اللوني  مـاء  لهـا كـصفاء     ورة التي رسمها للخمرة في صفائها فجع      ة تلك الص

  )البسيط (                                                                      ]26[: قوله في السحب

بــر ــا  اشْ ــن هيتَ م ــد ــات الرنْ ــى نَفَح ــراء     علَ مــي ح ا فهبــس ــاتَح ــْأسِ ياقُوتَ    الكَ
ــالَفَةً ــدموعِ سـ ــافيةً كَـ ــزنِ صـ ــوى    المـ تَه  ــاز ــدنَان وتَجتَ ــا ال   )3(الحوانيتَ
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الـسحب،  مـاء   صورة الخمرة المشروبة فهي صافية ك     في البيتين السابقين    يرسم الشّاعر   

نّها صافية خالية   وحمراء كالياقوت، متَّكًئا على عناصر عدة ليصور لون الخمرة وصفاءها، ليؤكد أ           

  .  من المزج

  ]81[ :ويرسم الشّاعر صورة أخرى للخمرة اعتمد فيها على اللون األحمر أيضا، إذ يقول

  )الخفيف(
ـ    قَد كَساها المـزاج فـي         الكَـْأسِ ِإكْليـ

                       
     كُوكــسي ِللُّْؤلُــِؤ الماهــضـــالً ي 

 ــيص اءــرممٍ حـبِنْــتُ كَــرــصا العهر    فُوكــسمِ المرِ كَالــدــصالع ــعم 1(ـــر(  
  

يرسم الشّاعر في البيتين السابقين لوحة زاخرة باأللوان ليعبر فيها عن موقـف شـعوري               

واحد يتمثّل في إعجابه بهذه الخمرة وهي في حالة المزج إذ صورها باإلكليل الذي يضاهي اللؤلؤ                

كوك، كما صور حمرة لونها، مستعينًا بعنصر آخر وهو الدم، مما يظهر ارتباطًا وثيقًـا بـين           المس

اللون األحمر والدم، إذ  يتعاونان في رسم الصورة معا، حيث يريد الشّاعر بذلك تثبيـت حمـرة                  

  .اللون في الخمرة التي أمامه

 )السريع(                    ]60[ :اعر صورة أخرى للخمرة يقابل فيها بين لونينويرسم الشَّ

ــزةً   ــاقُوت الَ مـ ــراء كَاليـ ــالْورسِ    حمـ ــفْراء كَـ ــع أو صـ )2(تَمنَـ  
  

 -باإلضافة إلى اللونين األحمر واألصـفر      -كيف وظّف الشّاعر    في البيت السابق    يظهر  ف

، واألخـرى تـوحي     )الياقوت(لون األحمر وهي    لفظتين تشير إليهما، إحداها توحي بظاللها إلى ال       

  ).الورس(بظاللها إلى اللون األصفر وهي 
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   ]78[ :يقول إذ للوعته وحزنهرسمها  تلك الصورة التيومن أمثلتها في شعر ابن الكتَّاني 

 )الرمل(     

ــي فَهمــا    ــشَ دمعــي ولَهِيبِ   اخْ
                       

   ــَل َأو ــرِقُ النَّابِــ ــهيغْــ   )1(يحرِقُــ
    

ر مـستمعيه أن    فالشَّاعر في البيت السابق يرسم صورة لدموعه الغزيرة المنهمرة، ويـذكّ          

   رقة شديدة، ناتجة عن  لوعة الشَّاعر وحزنه، فلون حرقته أحمر كلهيب النّار،             يخشوها فهي ذات ح

  .ون األحمرة من اللّقَر كيف استمد الشّاعر لون الح هناويظهر

ين أن الشّاعر لجأ إلى األلوان ووظفها في شعره واستخلص منها دالالت كامنـة              هكذا يتب 

  .ليبرز من خاللها معاني متعددة

  : الصورة الضوئية. ب

 بمؤازرة حواسه وملكاته من عناصر الـضوء فـي          يلجأ إليها الشّاعر،     ورة التي هي الص

  .)2( مس والقمرهار، والشّ والنّور، والليلالظالم والنّ، كالنّجوم والكواكب، وبيعةالطّ

  ]29[:ومن أمثلة الصورة الضوئية في شعر ابن الكتَّاني ما قاله مصورا المحبوب، إذ يقول
  )الكامل(

ــرِب الغَبــوقَ وظَــلَّ مــصطَبِحا       شَ
                           

  فَــسكرتُ مــن لَحظَاتــه وصــحا     
     ـــدـــي يف والكَـــأس فَكََأنَّـــهه                      

    
ــمس ضــحى   ــدجى تَــسقيه شَ   بــدر ال

    بــه ــا شُـ ــي جنَباتهـ ــنْقَض فـ   تَـ
                              

  حتَّـــى ظَنَنْـــتُ ســـماءنَا القَـــدحا  
  ـــــهنِّحتُر ــك ــديرها فَلَـــ    ويـــ

                              
ــا فَيهِي   ــا نَفَحاتُهــ ــا فَرحــ   نُهــ

ــصتْ    ــا رقَـ ــرقُص كُلَّمـ ــاد يـ   ويكَـ
                               

ــا    ــا مرحـ ــده لَهباتُهـ ــي خَـ   )3(فـ
                                                     

   .323 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .144، رية عند األعمى التطيليالصورة الشّع، الشناوي، علي: ينظر )2(

   .282 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
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 لوحة فنية رائعة صور من خاللها حسن المحبوب         األبيات السابقة  من خالل    يرسم الشّاعر 

 مجموعة من العناصر الضوئية المتمثلـة       وجماله متفنِّنًا في وصفه، فقد حشد من خالل هذه اللوحة         

وقد وظَّف الشّاعر جميع هذه األلفاظ،      ) الفلكوالشُّهب،  والضحى،  والدجى،  والشمس،  والبدر،  (في  

 المتمثـل بإشـراقته      الخمر والمحبوب، ليبرز مدى جمال المحبـوب       :مازجا بين عنصري الفتنة   

التي في يده، على أن الصورة هنا تقـوم علـى   س  المتمثل ببريقها في الكأ الممزوج بجمال الخمرة  

رقيقة شـفّافة   صافية  تراكم التَّشبيهات، وإيراد الصور المتالحقة، فمحبوبه مشرق كالبدر، والخمرة          

ال تكاد ترى، إذ صورها بشمس الضحى ليدلنا من خاللها على الروحانية والنّورانيـة، مـصورا                

 هب، وال يكتفي بذلك بل يعود ويصور إشراقها في يد ساقيها بالفلك،           تطاير شرارها في الكأس بالشُّ    

حتى يخلص إلى صورة أخرى له وهو يرقص فرحا، ليصور سعادته الداخلية نتيجة لهب الخمـرة        

  .المتطاير على خده

 في ظالم الليل مثل الكوكب الدري، أضاءتوفي موضع آخر للشّاعر يصور الخمرة التي 

  )الهزج(                                                                                        ]50[: إذ يقول

  )1(ـــلِ مثْــَل الكَوكَــبِ الــدري       فـــي ظَـــالَمِ اللّيــــ َأضـــاءتْ
  

ضوئية مثل للخمرة، وقد اتكأ فيها على مجموعة من األلفاظ الفهنا يرسم صورة جميلة 

  ).الكوكب الدريوتضيء، (
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  :الصورة السمعية) 2

   ور الحسهي من الص     مع، مـن خـالل جـرة الـسة التي يتم إدراكها عن طريق حاسس ي

ة، فكما   البصر في تشكيل الصورة الشّعري      السمع حاسةَ  العبارات وإيقاع الكلمات، وقد آزرت حاسةُ     

فاإلحساس بالجمـال وتمثّلـه ال     "  أدركها بسمعه أيضا     ، فقد بصرهتحسس الشَّاعر مواطن الجمال ب    

ـ               ،، فهنالـك الـسمع    ةيكون عن طريق العين فقط، بل من الممكن أن يحسه اإلنسان بطرق مختلف

  .)1("  فلماذا يقتصر اإلنسان على الجمال المرئي،وهنالك الشّم والتّذوقمس، وهنالك اللّ

  )مجزوء الرجز(   ]35[:رية، ومن ذلك قولهص من الصور الب  وهذه الصورة أقل شيوعا في شعره

ــي   ــودك فـ ــن جـ ــُل مـ ــا     َأرفُـ ــلِ قَبـــ ــد ذَيـــ    جديـــ
  ــن ــدك مـ ــي عنْـ ــيس ِلـ   يطْــــرب مــــن نَــــشيدي      ولَـ
ـ  ــ ــي الـ ــام فـ ــر الحمـ ــدي     تَحيـ ــن تَغْرِيــ ــصونِ مــ   غُــ

ــع     كَــــــــَأنَّني نَاِئحــــــــةٌ  ــبِاتُفْجِـــــ )2(دلتَّعديـــــ  
  

يرسم الشّاعر صورته السمعية من خالل هذه األبيات التي يعدها مدخالً ليبثّ من خاللهـا               

ى عناصر الصوت المتمثّلة    طلبه فاألبيات السابقة تحوي كثيرا من المعاني التي لجأ الشّاعر فيها إل           

فهذه األلفاظ مرتبطة ارتباطًـا وثيقًـا بحاسـة         ) تفجعونائحة،  وتغريدي،  ونشيدي،  ويطرب،  : (في

السمع، والشّاعر يريد من وراء هذه األلفاظ رسم صورته وهو ينوح على باب الممدوح علّه ينـال         

  .من جوده وعطاياه

  

                                                   
 .169، الصورة في شعر بشار بن بردنافع، عبد الفتاح،  )1(
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  )الطويل(                                          ]12[ :ومن األمثلة على الصور السمعية قوله

 حــو ــي نَ نطْرِبيــامِ و مــي الح ِإنَّنحِ     وولَى الدع       وبطَـر ـاممالح ا نَاح1(م(  
  

إعجابه بصوت نوح الحمام الذي أطربه، إذ يرى فـي تجليـه روعـة              إلينا  فالشّاعر ينقل   

مـدى تعلّقـه     ليبرز)  طروبوناح،  ونوح،  ويطربني،  (جأ إلى أصوات عدة تمثّلت في       كبرى، فل 

نقل من خاللها مواطن الجمال بواسطة حاسة السمع، وما يثيره الصوت في النّفـوس              بالمحبوبة، ف 

  . من لذة ومتعة وجمال

  ]38[: قول بالطّيور المغردة، إذ ي-الذي يرجو عطاء الممدوح -وفي المدح يصور الشّاعر 

  )مخلّع البسيط(
عــج ــا س نٍ  مــص ــوقَ غُ   الطَّيــر فَ

                       
    ــــودجــــا ييا والحدغَــــر2(م(  

، فنسمع في البيت السابق أصوات الطُّيور التي تغرد، وهي          فالطير المغرد كالشَّاعر المادح     

  .وجوده ما إن تغرد حتى تحيا بكرم الممدوح

ر صورة سمعية أخرى تمثّلت في الخمرة وهي تـرقص بـالراووق، علـى              ويرسم الشَّاع 

  )مجزوء الرجز(                                                          ]19[ :ية رومية، فيقولسماع مغنّ

  الـــذَّهب مـــن لَـــون َأحـــسن    َأنَّهـــــــا ِإالَّ كَالـــــــشَّمسِ
قُصــر ــى ذِْإ تَـ ــر غَنَّـ ــا الـ ــأسِ راووق    بِهـ ــي الكَـ ــرب فـ طَـ  

ـــأنَّما ــعاعها كَـــــ ــان    شُـــــ ــضب بنَــ ــاقيها خُــ   ســ

  )3(نَـــسب مـــن الـــرومِ لَهـــا    قَينَـــــة علَـــــى ســـــماعِ
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سـماع  وطـرب،   وغنّى،  (بطة بحاسة السمع وهي     فلجأ الشّاعر إلى توظيف األلفاظ المرت     

  .، وهذه الصورة السمعية ترسم مالمح الشّاعر وهو في ذروة انتشائه وانبساطه)قينةو

ومن صوره السالمجتث                                                   (   ]22[ :قولهة معي(  

 ــاة ــماعِ فَتَـــ ــى ســـ   تُــــــزرِي بِكُــــــلِّ  فَتَــــــاة     علَـــ
  درِ خَـــــوالخَــــص قَــــةيقد      ــات ــة الوجنَــــــ   جميلَــــــ
  عـــــن َأنَّـــــة  النَّايــــــات       تَــــشْدو فَيغْنــــي غنَاهــــا   

داود كَـــــَأن تْلُـــــو الـــــزي      اتــو ــي الخَلَـــ ــور فـــ   )1(زبـــ
  

فالشاعر في هذه األبيات يصور غناء الفتاة الجميلة بترتيل داود للزبور، ويرسـمه بكـل               

 تمثّلت في   عدة أصوات دقّة، مبرزا تفاصيل ذلك، وهذا مما يعده الشاعر من تطريب الغناء، فجمع             

ليبرز من خاللها لحظـات هيـام    ) يتلووأنّة النّايات،   واها،  غنوتشدو،   و سماع فتاة،  (:اآلتيةاأللفاظ  

  .الشّاعر وهو ينتشي الخمرة

 )السريع(                             ]60[ :ية قولهومن أمثلته التي صور فيها صوت مغنّ

ــشَّمسِ   ــةَ ال ــا طَلْع ي ينــق فَاس ــم ــا نَ     قُ ــا بِهـ ــالَفَةً تَحيـ ــسيسـ   فْـ
ــتْ    عجر إن تُطْــرِب ــة ــع قَينَ م    ـــســـبِ الحطَي دـــوتًا بِعـــوص  
ــذي   ــا والَّـ ــشَّمسِ ِإالَّ َأنَّهـ   صــورها َأبهــى مــن الــشَّمسِ       كَالـ

نِّحــر ــا  تُــ ــصم بِتَهزِيجِهــ   وتَنْــشُر المــوتَى مــن الــرمسِ       الــ
ــا   هلقَب ــن مو ســر ــقُ الخُ تُنْطسِ       ونَةُ الخُــرــا نَطَقَــتْ َألْــس2(م(  
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رسم الشّاعر في هذه األبيات لوحة حشد فيها مجموعة من األلفاظ التي ارتبطـت بحاسـة         

ة وما يثيره في النّفوس مـن لـذّة ومتعـة وجمـال،             السمع ليبرز من خاللها جمال صوت المغني      

عـود،  وصوت،  وتطرب،  وقينة،  : (واأللفاظ التي لجأ الشّاعر فيها إلى عناصر الصوت تمثّلت في         

  ).تنطق الخرسوالرمس، وتهزيجها، وترنّح، وطيب الحس، و

  :يةالشَّمالصورة ) 3

 رة الشّمة هي التي يت   الصوعليها     الشّم، وق م إدراكها عن طريق حاسة      ي د اعتمد ابن الكتّاني

في رسم صوره الحسية، وهذه الصورة تعتمد على إثارة المتلقي حين يشم رائحة بعينها، متعمقًـا                 

  .للموقف في مخيلته، حتى تتجلّى الفكرة التي يريدها الشّاعر

والعنبر رائحة المسك،   (من الصور التي كررها الشاعر والتي تشير إلى حاسة الشَّم هي            و

 ، ومن الروائح التي أكثر ابن الكتَّـاني       ) ودالالتها اإليجابية  ، والخمرة ،يحان والر ، والعبير ،والورد

    ة رائحة المسك والعنبر، حيث تكرر جمعهما في شعره، محاوالً من           من استعمالها في صوره الشَّمي

  .خاللهما إبراز بعض مفاتن المرأة أو إلبراز طعم الخمرة

 يفوحان من ثغر المحبوبة، مـن       ن في غزله أشار إلى رائحة المسك والعنبر اللذي        فالشّاعر

  )المنسرح                                                                             (  ]15[ :ذلك قوله

  

     

                                                   
   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(

 ةــو ــة حلْـ ــع قَينَـ ــتْ مـ ــا    ِإذا عبِثَـ ــتَ ج َأكُفُّهـ ــالًخلْـ ــا حفَـ    لَجِبـ
ـــنع مـــستَب بِـــه كًا    لُْؤلُـــٍؤ كَـــَأنــس ــا  مـ ــرا وكبـ ــا وعنْبـ    )1(فَتيقًـ
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 )المنسرح(        ]49[:ومن ذلك قوله مصورا ريق المحبوبة الذي يفوح برائحة المسك والعنبر

  تُعلِّــم النَّــاس صــنْعةَ الـــصورِ       بديعــةُ الحــسنِ مــن لَطَافَتهــا   
ــن م ــب ــاجِ َأطْي جــي الز ــا ف ــرِ       رِيقَتُهطــرٍ عنْبعو يــقفَت كــس1(م(  

  

   )سريعال                                                              (   ]32[ :وفي المعنى نفسه يقول

ــي  ــاَل ِلـ ــا قَـ ــتُ بِهـ ــا تَعلَّقْـ ــاح        لَمـ ــا الَ جنَ ــتَ بِههت قَلبِــي فَقَــد  
ــوِي لَمــى     حي ــتَّم ــدرِ ال كَب ــهجو       فَــاح كــسِإذَا الم كــسالم 2(كَأنَّــه(  

  

ور الشّمة قولهومن الصمجزوء الكامل                                            (            ]7[ :ي(  

 الَمــس ــرِي الـــ ــي َأقْـــ ــه    وقَبلـــ ــا بِاللّـ ــوبِ  يـ ــح الجنُـ رِيـ  
ادــد ــذي  بغْـــ ــاج الَّـــ ــصتْ     والتَّـــ ــه محـ ــوبِي  محبتُـ   )3(ذُنُـ

  

التي تبشِّر بالخير تحمل السالم إلى بغداد والمواقـع القريبـة            فالشَّاعر جعل ريح الجنوب   

  .منها كالذي يحمل الرسائل بين األحبة

فقد جعلهـا تحمـل فـي      ومثلما جعل ابن الكتَّاني الريح تحمل السالم والقبالت إلى بالده،           

شَقّ في كرخ بغداد من دنّها، فإذا بريحها تصل          تفوح برائحة الخمرة عندما تُفتح وتُ      حركتها رائحةً 

 )السريع(                                                                         ]60[:إلى القدس، إذ يقول

ــتْ ــو بزِلَ ــا    لَ نِّهد ــن خِ مــالكَر )4(لَفَـــاح رياهـــا ِإلَـــى القُـــدسِ   بِ  
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       ورة الشّمة في سياق المدح، ليبرز من خاللها منزلة       كما عمد ابن الكتَّاني إلى توظيف الصي

  ) المنسرح(                                                  ]56[ :وقَدرِه، من ذلك قولهورفعته الممدوح 

  ــد ــرِيمِ وقَ ــك الكَ ــى بابِ ــتُ ِإلَ ــدحكُم دررا  نَقَّ    جِْئ ــي م ــرِي ف ــتُ فكْ ح  
ـ   ــ ــر ال ــد نَثَ ــةٌ وقَ ضوــا ر ا      كََأنَّهــر ــدى مطَ ــن النَّ ــا م هلَيع مــي   غَ
ــطَربتْ  ــا ِإذَا اض هرِي ــن م عوــض ــرا      تَ طا عــر نْبعــا و ــسكًا فَتيقً 1(م(  

رسم صورة للرقعة التي جاء بها إلى باب الممدوح وجعلهـا كالروضـة التـي               فالشّاعر  

         ورة الشّمة ووظّفها في إطار المدح من أجل       تضوع برائحة المسك والعنبر، فيبدو أنّه لجأ إلى الصي

ح أن تحقق فاعليتها من خالل الشّعور بالراحة النّفسية التي تبثُّها في الممدوح، حينها يتخيل الممدو              

  .نفسه في روضة تفوح بالرائحة العطرة، فيجود بالعطاء الوفير للشَّاعر

  :الصورة الذَّوقية) 4

هي الصورة التي يتم تخيلها وإدراكها عن طريق حاسة التَّذوق، ويستحضر الشّاعر مـن              

التي خاللها األطعمة المختلفة من حالوة ومرارة، ويعمد إلى توظيفها في شعره، ومن هذه األلفاظ               

العـسل،  والـصاب،  والزالل، : (تكررت في شعر ابن الكتَّاني والدالّة على رصده لبعض األطعمة        

  ).وغيرها...التّفاحوالطّال، والزاد، وطعم الخمر، و

وكثيرا ما يقرن ابن الكتَّاني بين ريق المحبوبة والخمرة، إذ يعمد عند تـصوير رضـاب                

وير ريـق المحبوبـة بـالخمرة    مثلة التي عمد فيها إلى تـص    المرأة إلى مقارنته بالخمرة، ومن األ     

ة قولهمستخدورة الذَّوقيا الص32[ :م[                                                           
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  )السريع(
ــفٌ  ــا قَرقَـــ ــا رِيقَتُهـــ   كَأنَّمـــ

                                  
ــا ال    الثَّنَاي ــك ــن تلْ ــفُ م ــالَحتُرشَ 1(م(  

    

  .فالشاعر يحس من خالل ريق المحبوبة بالنّشوة التي وصلت إليها نفسه

  )البسيط(                                                                 ]76[ :ومن ذلك قوله

ــفُها  ــأس يرشُ ــسنه والكَ ح ــن ــتُ م   تُّرك َأضحى وهو معـشُوقُ    ظَبي من ال       ثَملْ
ــقُ    ثَبــتٌ كَــَأن بِفيــه وهــو مغْتَبِـــقٌ     رِيِإبو ــاس ــده طَ ي ــي فكًا وــس م  
 ــه فَم ــن م ــب الح امــد تُ ميــس ــم احتَ   )2(صــرفًا وقَــد زانَهــا ثَغْــر وراووقُ    ثُ

  

فالشّاعر يرسم في األبيات السابقة صورة لغالم تركي يرتشف الخمرة، وقد بدت في ثغره              

     كَمسكًا، وقد جمع الشَّاعر بين حاستي الشّم والتّذوق فهما مر    تَلَمان لبعضهما الـبعض، كمـا صـو

لتي توحي بحاسة   الحظ األلفاظ التي اتّكأ عليها وا     مدام الحب من فم ذلك الغالم، وتُ      احتساء الشّاعر ل  

قـد   كما يتبين أن الـشّاعر     ،)من فمه واحتسيت،  وكأن بفيه مسكًا،    ويرشفها،  (التّذوق والمتمثّلة في    

ذوق، إنما اشترك البصر  الصورة على التّ  لم يقتصر نَسج    جمع في صورته أكثر من حاسة واحدة، ف       

  .واللّمس في تشكيلها

يق المحبوب بأنّه ألـذ وأشـهى مـن طعـم     رل تصوير الشّاعر وقريب من المعنى السابق     

  )مجزوء الرجز(                                                                      ]35[ :الخمرة، إذ يقول

ـــــنم ـــــبَأطْي قَتُـــــهرِي     نْقُــــــودالع  ــــــالَفَة3(س(  
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ي النّفس، والمعروف أن الـسالفة هـي أفـضل          فالجامع بينهما هو إحداث اللّذة والنّشوة ف      

الشّاعر في اختيـار كلمـة      َأجاد  أنواع الخمر وأخلصه، وبها تضرب األمثال في الحالوة واللذة، ف         

 إلى المقارنة القائمة على التّذوق في مقابلة ريـق المحبـوب            عامداأطيب المتعلقة بحاسة التَّذوق،     

  . بالخمرة، مما زاد في جمال الصورة

  )مجزوء الرجز(            ]19[ :ومن أمثلته على الصورة الذَّوقية قوله يصور طعم الخمرة

ــذُّ ــن َألَـ ــمِ مـ ــضرب طَعـ ــاء      الـ م ــن اغَ مــس ــا انْ م ــب   العنَ
ــةٌ ــد مدامــ ــتْ قَــ   )1(حقَـــب عـــصرِ هامـــان مـــن    عتِّقَــ

  

 مـن   للخمرة العتيقة المنساغة من ماء العنب، مصورا إياها بأنّها ألذُّ   يرسم صورة  فالشّاعر

ذوق، كما عمد   ة في مجال حاسة التّ     نجح في اختيار الكلمة الموحي      قد طعم العسل، فيبدو أن الشّاعر    

إلى المقارنة القائمة على التَّذوق في مقابلة الخمرة بالعسل مما أضفى بعدا جماليا علـى الـصورة                

  .سابقةال

  )مجزوء الرمل                  (  ]27[ :كما تظهر الصورة الذّوقية في قوله يمدح بدر الدين كنّان

ــم اآل ــا علَّـــ ــا كَميـــ    الحـــربِ الهِياجـــاســـاد فـــي                           يـــ
ـ  ــ ــسلَتْ َأيــ ــوادا غَــ ــايامــــه الم    وجــ   )2(لْــــح اُألجاجــ

  

 ويبـالغ   يرسم الشّاعر في هذين البيتين صورة لعطاء الممدوح وكرمه الذي طال الجميع،           

  .سل أيام الملوحة الشّديدة المرةغَ قد  ذلك العطاءدرجة أنفي ذلك ل
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 وينتقل ابن الكتّاني بالصورة الذّوقية إلى ما هو أعلى من ذلك، كما يبدو ظاهرا في قولـه                

  )البسيط                                                                             (]84[ :معاتبا الدهر

ــا قُ مــر ــرا الَ يفَ هد ــض ــسفَلِ       ِإنِّــي َألبغَ ــسافَة ال ــد والسفْ ــين اَألماجِ ب  
ــ ــرِ قَع ــسنِ النِّحرِي ــطُّ ِللَّ حــالًي ــلِ       ر خَ حــى ز ــى مرتَقَ ــي َأعلَ الع ــع   ويرفَ

ــسلِ     لَعلَّ ما وعـسى اَأليـام قَـد عميـتْ          العابِ وــص ــين ال قُ بــر ــا تُفَ 1(فَم(  
  

، ليبرز من خاللها صورة      الذّوق ى الشّاعر عل  دفي األبيات السابقة قامت صورة الدهر عن      

 رفيعا، فاأليام في هذا الدهر قـد عميـت          الدهر، وما أصابه من العمى، كونه يرفع وضيعا ويحطّ        

 الـصاب والعـسل،    : ذلك لفظتـي لبيانفأصبحت ال تفرق بين حلوها ومرها، وقد استعار الشَّاعر   

 ألفاظه ليبرز من خاللهـا الفكـرة        نظرا لتجربته في الحياة، كما تظهر براعة الشّاعر في توظيف         

) يحـط، يرفـع   (و  ) األماجد، السفسافة (التي يرغب في التّعبير عنها، مستخدما الطِّباق في ألفاظه          

  ).الصاب، العسل(و )  قعر خال، أعلى مرتقى(و

ثم ينتقل ابن الكتّاني بالصورة الذّوقية ليبرز من خاللها حنينه وشوقه إلى صديقه المقـرب              

  )مجزوء الكامل                                                          ( ]21[ :س القرقوبي، إذ يقوليون

ــام ــه َأيـــ ــضتْ للّـــ ــتَ      مـــ ــا وَأنْـ ــب  وَأنَـ ــلِّ مكْتَـ    بِكُـ
ــالَ طَ      َألَـــــذْ بِـــــَأخْالَق نَلْهـــــو ــن الطِّ ذَ م ــب ــا وَأطْي م2(ع(  

رسم الشّاعر صورة الحنين والشَّوق إلى األيام الماضية التي قضاها في الـزوراء برفقـة              

صديقه، فتظهر استعارة الشّاعر لأللفاظ وتوظيفها في إبـراز صـورته الذّوقيـة والمتمثِّلـة فـي          

  ).أطيبوطعم، والطّال، وألذ، : ( وهياآلتيةالمفردات 
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5 (ةاللّورة الصمسي:  

يعتمد الشّاعر في إبراز الصورة اللّمسية على حاسة اللّمس، فقد تحـسس ابـن الكتَّـاني                 

بملمسه وجلده ظواهر طبيعية وأخرى ساعدت على تعميق عالقته مع اآلخرين، فقد أشار في نتاج               

 والنّعومة  ،ليونة وال ، والقسوة ، والظلّ ، والحرارة ،النّار (:من الّلمس تمثّلت في   عدة  شعره إلى ألوان    

  ).وغيرها...

فقد برزت صورة النّار في شعر ابن الكتّاني بحرارتها وتوهجها، ومن ذلك قوله يـصور               

  )الوافر(                                                ]17[:ليلةً بات فيها بالحمام وهو بالموصل

ــيمِ حــي الج نَا فــد ــى رقَ ــاة علَ ــا   لُييلَتَ    ُأنَ ابهالت ــف ــم نَخَ ــا ولَ   نَ

ــراءى  ــا َأن تَ فَلَم حبــص ــزتْ ال ــا    نَ ــَألْقَين َأفَاعيهــ ــا فَــ   الثِّيابــ

ــت ــاب وحرقَ ــذْ  اِإله ـــا فَم ــتُ    نَزعنَ أيــَل ر ــر الطَّ غَم ــد ــااِإل قَ اب1(ه(  
  

الشّاعر في األبيات السابقة إلى اختيار النّار في تصوير تلك اللّيلة التي باتها فـي                فقد عمد 

ار الشّاعر إلى الطـّل  شدة الحرارة حرِق جلده، كما أشها، فمن   دحمام إذ صورها بالجحيم في توقّ     ال

  . خرج من الحمام في الصباح بعد أنالذي غمر جلده 

  )المنسرح(            ]41[ :اعر مرة أخرى إلى النّار في إطار تصوير أشواقه فيقول ويعمد الشّ

ــي   ا فــر ــا قَم ي  ــد حَأو ــه   العــالَمين الَ يوجــد  مثْلُــك فــي     جماِل
ــى ــى علَ اَألس ــار ــلَّطْتَ نَ ي ســد ــلُّ    كَبِ ــارٍ فَكُ ــن نَ م ــد ــي تُوقَ تجه2(م(  
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ا النار الموقدة فـي      للنّار التي أحسها، فبدت كأنّه     صورةًيرسم الشّاعر في البيتين السابقين      

  .د في قلبهد الشّوق المتجدم الشَّاعر هنا لفظة النّار لتوحي بتوقّقلبه، فاستخد

ن، إذ  وفي المدح أشار الشّاعر إلى قوافي شعره التي صـاغها فـي مـدح سـيف الـدي                 

  )الكامل                                                                                   (   ]29[:يقول

ــا ــدينِ يطْرِبنَـ ــيف الـ   ِإيرادهــــا فَنَــــصوغُها مــــدحا    فَـــصفَاتُ سـ
ــــةذَّبهم ــــةيكُــــلِّ قَاف ــــنــ    م ِيا يتُعحــص ــرِس الفُ ــرواةَ وتُخْ    ال

  )1(وصـــنَعتُها فَتَمثَّلَـــتْ ملَحـــا      عاينْتُهــــا فَوجــــدتُها حمــــًأ   
  

فالشاعر يصور معاينته للمدحة قبل إيرادها للممدوح،  بالحمأ من شدة توهجها في صـدر               

  .رة الحب واإلعجاب الكامنة في صدره تجاه الممدوحالشاعر، مما يعكس حرا

جها يبدو أن الشّاعر يلجأ إلى الظّل في إطار الصورة اللّمسية، إذ            هار وتو في مقابل تلك النّ   

  )الخفيف                                                    (   ]23[ :يقول مهنًئا عماد الدين بالعيد

ــد يــ ــك     ا عمــاد يهنِّيـــجــاءك العي ــك بِملْ ــع ـ ــى م ــساعات يبقَ   ال
  )2(الكُمـاة  الشَّمس مـن عيـونِ     حجب     فـي َألْـف َألْـف      سـرتَ  لَو وبِظلٍّ

  

سع الفضفاض الذي غمر اآلالف، والزاخـر        ممدوحه المعنوي الوا   فالشّاعر أشار إلى ظلِّ   

  .اةمبالكرم والعطاء، راسما صورة له وهو يحجب الشّمس عن عيون الكُ

  )مخلع البسيط(]89[:     وقريب من المعنى السابق قوله يصور كرم الممدوح وجوده بالظّل الظّليل

ــرا   ــام طُـ ــيشُ اَألنَـ ــا يعـ )3( مـــن ظلُّـــه ظَليـــُلفـــي جـــود    كَمـ  
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ومن ذلك أيضا تصويره الممدوح بالبحر الذي يغطـي كـل مـن يطـرق بـاب كرمـه        

  )الطويل(                                                                                    ]63[:وجوده

  

  )الخفيف                                (   ]23[ :ومن الصور اللمسية التي أشار الشّاعر إليها قوله

ـ      بِكْـرا  واجتَليها ــا     فََأحـسن مـا تُجـ ــلَى علَينَ ــ ـ تَحسمــات   سنَاتُ البنَ
 ـيلَــى فَهى أحأقْــســالَلِ والح ــنم     ــن م اتــر ــد الخَف ــوبِ الخَراِئ   )2( قُلُ

  

ة في مجال حاسة اللّمس، والمتمثلة بلفظة        نجح في اختيار الكلمة الموحي      قد يبدو أن الشّاعر  

على اللّمس في مقابلة الخمـرة بقلـوب الفتيـات الحـسان            ، كما عمد إلى المقارنة القائمة       )أقسى(

  .الشّديدات الحياء مما أضفى بعدا جماليا على الصورة السابقة

ر في تصوير الشّاعر الصور الموحية بالنعومة والليونة واالنثناء والعطف والتمايـل،            ثُكْوتَ

  )مجزوء الرمل(                  ]8[ :هوهي من األمور المرتبطة ارتباطًا شديدا باللّمس، من ذلك قول

ـ  ــ ــي اَألي ف ســي ــمس لَ ــي شَ فَه    ــب ــلِ تَغيـــ ـــامِ واللَّيـــ   يـــ
ــضيب     صــــيرتْ جِــــسمي قَــــضيبا ــصنِ قَــ ــي كَالغُــ   وهــ
نلَـــــــكي ذَاوٍ ونغُــــــص      ــب ــض رطيــ ــصنُها غَــ   غُــ
  رــالب ــاقَانِ كَــ ــا ســ   )3(ثيـــــــبدي يعلُوهـــــــا كَ    ولَهــ

  

 ، الوجـه : شـملت عـدة  الشّاعر لمحبوبته صورا تقليدية، حشد من خاللها تشبيهات       يرسم  

اقين ،والقددف،   ، والسابقة أربعة تشبيهات     و والرر وجهها بالشّمس،   : حيث جمع في األبيات السصو
                                                   

   .317 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .274نفسه، ) 2(
  .261نفسه، ) 3(

  الَّـذي بحـر جـوده      الملْك  ِإلَى الظَّاهرِ   
                      

ــا     ــواهرِه غَطَّ ــي ج ــه راجِ ــطُّ بِ )1(يغُ  
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وقدها بالغصن الرطيب، وساقيها بالبردي، ورِدفها بالكثيب، فتشكلّت الصورة عنـده مـن             

 .تلك التّشبيهات بعد أن تآلفت لتشكل صورة رائعة توحي بجمال المحبوبة

  ]54[: ومن أمثلة الصور اللّمسية قوله متغزالً في هذه األبيات التي يصور فيها غالما أحبه

  )مجزوء الكامل(
  

  

  

  

مما تقدم تلحظ الباحثة سيطرة الحاسة البصرية عند الشّاعر وخَاصة البصرِية الحركيـة،             

مواقف في حياته، الّتي أصابها بعـض الركـود   ولعلَّ السبب في ذلك يعود إلى ما ألم بالشَّاعر من      

  .في نظره، فعمد إلى الحركة ليعلن أنه ما زال متشبثًا بالحياة

 :الصورة العقلية: ثانيا

هي الصورة التي ترتد إلى ثقافة الشّاعر أو عقله المجرد، ويتم إدراكها من غير توظيـف                

وليدة شاعرية مركبة مـن     " لب، وهي   الحواس، فهي تتخطى حدود الحواس وتصل إلى أعماق الق        

خيال وفكر، وإنها صادرة عن العقل والتفكير، فالعقل ضابط للشعور متحكم بالتجربـة وخاضـع               

  .)2(" للصورة 
 

                                                   
  . 306، "ملحق الشّعر"القسم الثاني ) 1(
   . 38 الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس،عساف، ساسين، ) 2(

ـ  ــسي ــر النَّ م ــن م ــز   تَهتَ
                      

ــخْرا   ص اكــم ى ســر ــن تُ ــمِ فَم   ـ
   دِلـــص ــه ــى ُأقَبلَـ  ق مقَاِلـــه خَمـــسا وعـــشْرا     حتَّـ

ـــ ــت المحبـ ــا تَمكَّنَـ ــصفُود    لَمـ تُ كالمــر ـــةُ ص ب ــر اَأس  
ــا ــلَمتَني ِللْنَاِئبـــ ــرا    َأســـ ــا وظَهـ ــدني بطْنًـ )1(ت تَحـ   
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عرعلي الشّناوي    فويالص بقولهة  ورة العقلي: "  ر اعورة التي ترتد إلى ثقافة الـشّّ      هي الص

  .)1(" ةي وال تخلو من الحسالمتنوعة، فتجعلها مجاالً خصبا

صورة تكون أقل مـن فاعليـة       ونظرا لتفاوت النّاس في قدراتهم العقلية فإن فاعلية هذه ال         

 ورة الحسقها ليس سهالً بل تحتاج إلى إعمال العقل والفكر للوصول إلى الفكرة التـي               الصة، فتذوي

إذ ال بد لنا من إعمـال الفكـر المـدقق    : " تختلج في نفس الشّاعر، وفي ذلك يقول ساسين عساف      

  .)2( "ب عميقركَّ ما فيها من خيال معلىللوقوف على أسرارها و

  )المجتث(                     ]22[ :ومن أمثلة الصورة العقلية في شعر ابن الكتَّاني قوله

 ــاة ــماعِ فَتَـــ ــى ســـ   تُــــــزرِي بِكُــــــلِّ  فَتَــــــاة     علَـــ
  درِ خَـــــوالخَــــص قَــــةيقــا      د ــة الوجنَــــــ   تجميلَــــــ
  عـــــن َأنَّـــــة  النَّايــــــات       تَــــشْدو فَيغْنــــي غنَاهــــا   

داود كَـــــَأن تْلُـــــو الـــــزي      اتــو ــي الخَلَـــ ــور فـــ   )3(زبـــ
 عليه الـسالم للزبـور،   فالشّاعر رسم في األبيات السابقة صورة عقلية اتَّكأ فيها على تالوة داود        

 كانت لداود نبـي اهللا معزفـةٌ        "مزامير داود، لشدة جمال الصوت، فقد       : فإليه نُسبت المزامير حيث يقال    

 ولهذا  ، فبكى وأبكى من حوله    ،يربور، فكان إذا قرأ اجتمع إليه اإلنس والجن والطّ        رب بها إذا قرأ الز    ضي

ة لغناء فتاة، فاتَّكَأ علـى  نَس، فابن الكتّاني أراد أن يرسم صورة ح       )4( "ه أغاني داود  مزامير داود، كأنّ  : قيل

تالوة داود عليه السالم للزبور ليبرز لنا حالة مشابهة تكمن في فتاة تغنّي، حتى إن غناءها أغنى الشّاعر                  

  .عن أنَّة النَّايات

                                                   
  .146 الصورة الشعرية عند األعمى التطيلي، )1(

 . 38 ،الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس) 2(

  .273 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
 .1/135 ،عيون األخبارابن قتيبة،  )4(
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  )المنسرح          ( ]15[ :ومن أمثلة الصورة العقلية عند الشَّاعر قوله يمدح الملك الصالح
  

  

              ،عمد ابن الكتَّاني إلى المقارنة القائمة على الكرم والجود في مقابلة الممدوح بحاتم الطَّاِئي

از صورة حسنة لممدوحة، مستذكرا بعض الشَّخصيات التي عرفها على مر التَّـاريخ،             محاوالً إبر 

          ورة السا على الصا جمالية وما يلحقها في مجالها، فأضفى الشَّاعر بعدابقة حيث أعمـل  كل شخصي

فكره واستذكر حاتم الطائي الذي يضرب به المثل في السماحة والجود، واتكأ عليـه ليبـرز مـن            

  .ل ذلك سماحة الممدوح وكرمه الذي يعطيه بال منَّة أو كللخال

  )السريع(                                               ]60[: وفي صورة عقلية أخرى للشاعر يقول

ــا   ــا فَم يهف ءــر الم ــر ــار فكْ حي    ــــسالَ الحقْــــلِ وبِالع كرتُــــد  
ريــــاتُــــصهبَل ِإذَا عي       الفَــــســس بةَ العــر ــن عنْتَ م عــج   )2(َأشْ

فالشَّاعر أعمل عقله مستذكرا عنترة العبسي الذي يضرب به المثل في الـشَّجاعة، واتَّكـأ              

                ورة عليه ليبرز لنا من خالله صورة الخمرة التي يحار فيها فكر المرء، ويستكمل الـشَّاعر الـص

عنتـرة   عندما يجعل من الرجل الَّذي ال مروءة فيه وهو يشربها شجاعا بل يفوق فـي شـجاعته                

العبسي.  

  
                                                   

   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .310نفسه، ) 2(

ــدا     يى وــد ــاتمٍ نَ ح ــن م حــم أس    تَــــاهاحربا  وحخِّــــُل الــــستُب   
 ــة ــالَ منَّـ ــي بِـ ــلٍ  يعطـ    طَلَبـــــا مَؤمــــلٌ  إذَا انْتَحــــاه     والَ ملَـ

ــود ــك  تَجـ ــوده ملـ ــا الَ يجـ ــستَرِد وغَيـــره    مـ ــا يـ    وهبـــا مـ
نَاِئلَـــــهو ـــــهامإنْع جتَـــــر    ـــيـــذَلٍ فج ِإن فَـــرالما وب1(غَـــض(   
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  :اإليحائيةورة الص: ثالثًا

د، فهي تشير إلى المعاني المجردة فتجـسمها،        عن المطلق بالمحد  ائية تعبير   الصورة اإليح 

 دنيا المجهول، تخلـق عالمـا     وسيلة إيجاز في    ها  نَّأالحسي، و بكما أنها مجازية تعبر عن المعنوي       

  .)1( ةى من األثقال المادي مصفّمجازيا

 الـنّمط مـن   ل الرمز البنية األساسية في هذاوالصورة اإليحائية قائمة على الرمز، إذ يشك 

عبيـر   أداة عقلية إلنجـاز الت     فليس الرمز  بين األشياء،    يالتي ال تعتمد على تشابه مظهر     " الصور  

، فالـشَّاعر قـد      تعمل في جوهرها على اإليحاء     رها، ينتج من ذلك صورة استنتاجية     م إلى غي  ضنت

         ا تكون الكلمة هي البنية أو الخليفني مز وعاءقترن بهـا   ة األولى، لتتواءم مع سواها حين ت      يتخذ الر

  . )2("  جديديليتولّد من ذلك تركيب فنّ

  )المنسرح(                ]41[: قوله متغزالً بمحبوبهلكتَّانيابن اومن األمثلة عليها في شعر 
  

ــي   ا فــر ــا قَم ي  ــد حَأو ــه   جماِل
                       

  العــالَمين الَ يوجــد  مثْلُــك فــي   
ــى   ــى علَ اَألس ــار ــلَّطْتَ نَ ي ســد ــلُّ    كَبِ ــارٍ فَكُ ــن نَ م ــد ــي تُوقَ تجه3(م(  

فأشار الشَّاعر في البيتين السابقين إلى نار األسى وهو ال يقصد بها النّار بعينها، وإنما يقصد بها                     

ما أحدثه حب المحبوب في قلبه من أسى وحرقة وتَوقُّد يعدل توقّد وحرقة النار، فالصورة التي رسـمها                  

مثـل هـذه    : " يقول حسام التميمي    الشاعر هنا توحي بمدى تأجج الحب واضطرامه في قلبه، وفي ذلك            

ا الص4(" ورة أقدر من غيرها على إثارة العاطفة وتحريك الوجدان، وهذه الصورة تمتعنا فني(.  

                                                   
  . 118، عرية ونماذجها في إبداع أبي نواسورة الشِّالصعساف، ساسين، : ينظر) 1(

  .96، )قراءة في الشعر العربي الحديث(لغة الشعر عيد، رجاء،  )2(

   .293 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 3(
اح لألبحاث والعلـوم اإلنـسانية،       مجلة جامعة النج   ،هـ583الصورة الشعرية في شعر القدسيات زمن الفتح         )4(
 . 535م 1999  ،2، ع13م
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قولـه  وقد عمد ابن الكتَّاني إلى اتخاذ الكناية دعامة لصورته اإليحائية الرمزية، ومن ذلك              

  )الطويل(                                                                       ]68[ :يمدح الملك العزيز

   يوســفي بِــرعطَايــاك قَــد مــدتْ يــد    َأخَافُ انْقضاء العمـرِ مـن قَبـلِ َأن َأرى         
ةــدم ــدعِلــي ب ــتَ الكَنْــزنَحم ــكبهو    اغُ طَعــس ــوقُّفي  َأينْ ــولِ تَ ــد طُ عــا ب م  
  )1(تُغَــــرقُ ِإالَّ غُلَّتــــي وتَلَهفــــي    ولَستَ بِجعـد الكَـفِّ بـْل َأنْـتَ ديمـةٌ          

  

الشّاعر في األبيات السابقة ما يختلج في نفسه في تلك اللَّحظـة التـي أسـبغ فيهـا          يظهر  

يه بعد أن طالت فترة انتظار الشّاعر لعطاياه ووهبها إليه بعد مدة،            الممدوح بعطاياه عليه، وقربه إل    

وقد لجأ الشاعر لتشكيل صورته اإليحائية إلى استخدام ألفاظ موحية على ما هو بـصدده، فنـراه                 

 ليعبر من خالله عن كرم الممدوح وجوده وعطائه وديمومتـه،           )2(يستخدم أسلوب الصورة الكنائية   

والعبارتان تتعلقان بالكرم والجود    ) أنت ديمة (و  ) لست بجعد الكف  ( هما   بارتينفاستخدم الشّاعر ع  

ر تفاصيَل مشهد الممدوح وما أسبغه من نعمٍ وعطايـا          ا، وقد لجأ الشّاعر إليهما ليصو     ونيل العطاي 

على الشّاعر، وعليه فإن الشّاعر أراد أن يرفع من شأن ممدوحه فاتَّجه إلى صفة معنوية تعجـب                  

الممدوحين وتروقهم، إذ لم يكتف الشّاعر بوصفه بالكرم والبعد عن البخل بل نجده يضيف علـى                 

ذلك أنّه دائم العطاء، جاعالً من الديمومة صفة مالزمة له، فيالحظ أن الشّاعر عـدل عـن ذكـر      

 )لست بجعد الكف بل أنـت ديمـه  (الصفة التي ال تالزم الممدوح بشكل مباشر ورمز إليها بعبارة         

ليوحي من خاللها بالعطايا والنعم التي أغرقها عليه الممدوح، وهذه الصورة الكنائية التي اعتمدها              

                                                   
   .319 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
ي، هي التي تنهض على عنصر الكناية، والمراد بها أن يريد المتكلم إثبات معنًى من المعـان               : الصورة الكنائية ) 2(

اليه وردفه في الوجود فيوحي به إليه ويجعله دليالً عليـه،  ى هو تفال يذكره باللّفظ له في اللُّغة، ولكن يجيء إلى معن 
  . 105، دالئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاهر، : ينظر
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الشّاعر أسلوبا تعبيريا موحيا عما يحس به من مشاعر وأحاسيس تجاه الممدوح هي التي هيمنـت                

اني وأدقها في ألفاظ    ة بأوسع المع   استخدامها كوسيلة تعبيرية موحي    على جّل مشاعره، وقد عمد إلى     

  .موجزة

  )المنسرح                                                   (  ]15[ :قولهومن صوره اإليحائية 

      

 الذي يحصل عند قدوم القَينة الجميلة إلـى مجلـس           لفهذه الصورة توحي بالتغيير والتبدي        

الشّراب والزينة وهي تعبـث فـي     الشّراب، فلجأ الشّاعر إلى التَّشخيص جاعالً قدومها إلى مجلس          

  .  عرمرم عظيمها بجيشكفّي

  )المنسرح                                       (     ]39[ :ومن أمثلة الصورة اإليحائية قوله يمدح

ـ  ــ ــدم علْ ــراتُ تَخْ النَّي ــت ــسود      الَ زالَ ــيض وال ــا والبِ كُوعر اهــي   )2(ـ
      

         ابق صورة رمزية، حيث عمد الشّاعر إلى تشكيل         تظهر في البيت السة ذات دالالت إيحائي

، فالشّاعر حين أراد أن     نصورته الرمزية مستخدما األلوان، وموظفًا الدالالت اإليحائية لتلك األلوا        

من النّاس وهم حول الممدوح عدل عن التعبير المباشر إلى التعبير الموحي بـذلك              ) الخدم(يصور  

والسود، وهذا التَّصوير يحمل داللة العلو والـسمو واالرتفـاع التـي            فصورهم على أنَّهم البيض     

  .أرادها الشّاعر للممدوح

  
                                                   

   .266 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
   .292 ،نفسه) 2(

 ــاتُه كَاس ورــد ـ   تَ ــ ــد ال ــد عقَ ــمزج    وقَ ــدر  ـ ــن ال ــا م لَهوــا ح ببح   
 ةــو ــة حلْـ ــع قَينَـ ــتِْإذا عبِ مـ ــا    ثَـ ــالً َأكُفُّهـ ــتَ جحفَـ ــا خلْـ    )1(لَجِبـ
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  )المنسرح                                                          (]33[ :ومن أمثلتها أيضا قوله
  

  )1(ظَبـــي الفَيـــافي وبيـــضةَ البلَـــد    قُلْــتُ وقَــد مــاس كَاَألراكَــة يــا    
  

لجأ الشّاعر في تشكيل صورته اإليحائية إلى استخدام ألفاظ موحية، حيث يستخدم المثـل               

ليعبر من خالله عن كرم الممدوح، متَّجِها بذلك إلى الصفات المعنوية التي تُعجِـب الممـدوحين،                

 الكرم للممدوح بشكل مباشر ورمز إليهـا بعبـارة          ليرفع من شأنهم، فعدل الشَّاعر عن ذكر صفة       

  .ليوحي من خاللها أن الممدوح منفرد ال يدانيه أحد) بيضة البلد(

   يتضح مما سبق أن ورة الشّ  الصة عنصر جليل من عناصر األدب، تتفاعل مع العاطفة         عري

وعليه فإن األلفـاظ   ، اآلخرينة إلى جربة االنفعالي ق غايتها المتمثلة في نقل التّ     والفكرة والخيال لتحقّ  

  .والعبارات تتضافر معا وتتشكل في إطار الصورة حتّى تعبر عن التّجربة الشّعرية في القصيدة
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  :املوسيقا الشعرية :الرابع املبحث
  

  .ةاملوسيقا الداخلي: احملور األول                  
  :اخلارجيةقا املوسي: الثانياحملور                   

  الوزن: أوالً                                
  القافية: ثانيا                                     
  الروي:  ثالثًا                                  
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  :عريةالشِّ الموسيقا: المبحث الرابع

عر في كلِّ زمان ومكان، وأحد العناصـر        جوهرا وأساسا لكيان الشّ    ةد الموسيقا الشّعري  عتُ

األساسية في التشكيل الجمالي له، وموسيقا الشّعر وما يتعلّق بها من خواص إيقاعية قديمـة قـدم                 

الشّعر نفسه، فالشِّعر والموسيقا من الفنون األدبية، يتصل كل منهما باآلخر اتصاالً وثيقًا، وكالهما              

 ،1("ل إلى أصواتوهي تتحلّ ،ومادة الشِّعر األلفاظ ،ومادة الموسيقا األصوات" سمعي(.  

وقد اهتّم النقّاد العرب القدماء بالموسيقا واإليقاع الشِّعري وأدركـوا أهميتهمـا وانحـصر        

الوزن أعظـم   : " الوزن والقافية، فنجد ابن رشيق يقول     : تصورهم لهما بركني الموسيقا األساسيين    

، )2("، وهو مشتمل على القافيـة وجالـب لهـا ضـرورة    أركان حد الشّعر، وأوالها به خصوصية    

القافيـة شـريكة   : " في موضع آخـر في الموسيقا إذ يقول ابن رشيق عنها      والقافية شريكة الوزن    

، وهذا يعنـي أن     )3(" الوزن في االختصاص بالشّعر، وال يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية             

 األلفاظ الشّعرية بما فيها مـن مخاطبـة للفكـر والعاطفـة             بصنْ ما لم تَ    تقلّ عريقيمة األداء الشّ  

بـن جعفـر    ة، وهذا يذكرنا  بتعريف قدامة       النّغمي المكون من الوزن والقافي    والوجدان في القالب    

  .)4("القول الموزون المقفّى الدال على معنى: "هعر بأنالقديم للشّ

، العنـصر األول يـرتبط   عدة  عناصرعر تتشكَّل بتأثيرالباحثة أن موسيقا الشّتلحظ  وعليه  

 الذي يدعم فاعلية الكلمات ويقوي وشائج العالقات بينها، فيبرزها ويوجـه االنتبـاه إلـى                ،بالوزن

                                                   
 . 95 ،في النقد األدبيضيف، شوقي، ) 1(

 . 1/134 العمدة) 2(
 . 1/151،نفسه) 3(

 .11، نقد الشّعر) 4(
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، أما العنصر الثاني فيرتبط بالقافية بإيقاعها الحسن، والعنصر الثالث يـرتبط بـبعض              )1 (أصواتها

  .  )2( ....ق، والرابع والطباالفنون البديعية كالجناس والتَّصريع 

ة ليست مرتبطة بالوزن والقافية وبعض الفنون البديعيـة          أن الموسيقا الشّعري   جدير بالذكّر 

يتمثَّـل  و، العوامـل قل أهميته عن غيره من ، وال تهافحسب، بل هناك عامل آخر يساعد في تشكيل   

  .متلقيفي تَكْرارِ كلمات متقاربة الحروف والنّغم يستمتع من خاللها ال

 ، الجرس، ووقع األلفـاظ فـي األسـماع    إن العناية بحسن  : " وفي ذلك يقول إبراهيم أنيس    

  ألن األصوات التي تتكرر في حشو البيت،       ؛ وذلك هيزيد من موسيقا   ،ومجيء هذا النوع في الشعر    

ـ  ة النغم،دد بفاصلة موسيقية متعتكرر في القافية، تجعل البيت أشبهمضافة إلى ما ي    ، وانمختلفة األل

  .  )3(" فيها المهارة والقدرة الفنية ى، ويرمن له دراية بهذا الفنع بهما تيستم

وعليه فإن الموسيقا الشّعرية تنبع من اختيار الشّاعر لكلماته، وما يناسبها من تـالؤم فـي              

  .الحروف والكلمات، ومدى انسجام ذلك مع الجو العام لقصائده ومقطوعاته الشّعرية

يـار  ر ابن الكتَّاني يلحظ امتالكه أذنًا موسيقية، فهو شاعر يملك القدرة على االخت          فالنّاظر في شع  

ص على توافرها في شعره، فلجأ إلى عزف موسيقا خفية تنبع من كلماتـه              الموفق لموسيقا شعره، إذ حرِ    

  .المتالئمة المنسجمة في حروفها وحركاتها

الموسيقا الداخليـة والموسـيقا   : محورين  ويمكن تقسيم الموسيقا الشعرية عند الشّاعر إلى        

  .الخارجية
                                                   

  .225 ،نظرية األدبوارين، أوستن، ورينيه،  ،ويليك: ينظر) 1(

  .97 ،في النقد األدبيضيف، شوقي،  :ينظر) 2(
  .39 ،موسيقا الشعر )3(
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  :الموسيقا الداخلية: المحور األول

 ورد األعجاز علـى    ، والتَّصريع ، والتَّقسيم ،الجناس( :مثلولع ابن الكتَّاني بالفنون البديعية      

لباحثـة   في شعره، وقد أشـارت ا       وتشكيلها  في إحداث الموسيقا    كبير تي كان لها أثر   الّو) الصدور

  .)1(إلى هذه الفنون المعززة باألمثلةسابقًا 

  )البسيط(  ]75[ : بعض األمثلة األخرى، كقول الشّاعرذكْروترى الباحثة أنّه من المناسب 

ــداِئقُها   ــاظٌ ح ــدك َألْفَ بع ــد   )2(معنْبــراتُ المعــاني نُعــس الحــدق    فَعنْ
  

شطر البيت السابق إلى قسمين متساويين متـوازيين فـي           اعر إلى التَّقسيم إذ قسم    فلجأ الشّ 

  ).نعس الحدق(تقابل ) معنبرات المعاني(اللفظ والصوت، إذ جعل كل قسم يوازي اآلخر، فـ 

  )البسيط(                                                  ]84[ :، كقولهومن ذلك قوله أيضا

ــطُّ  حــالًي ــر خَ ــرِ قَع ــسنِ النِّحرِي ــلِ     ِللَّ حــى ز ــى مرتَقَ ــي َأعلَ الع ــع   )3(ويرفَ
فقد قسم الشّاعر البيت إلى قسمين، جاعالً لكل لفظة في الشّطر األول مـا يوازيهـا فـي                  

) أعلـى (توازيهـا   ) رعقَ(و،  )العي(توازيها  ) النّحرير(و،  )يرفع(توازيها  ) يحطّ(الشّطر الثّاني فـ    

  ).زحل(توازيها ) خال(و

  )الخفيف( ]91[ :وقد يأتي الشّاعر بكلمتين متالحقتين في البيت الواحد إلحداث الموسيقا، كقوله

  

                                                   
 .170-165 ،الدراسة:  ينظر)1(

  .322، "شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
  .327 نفسه،) 3(
   .334نفسه، ) 4(

ــرا ــرقُص فــي ال ــُل تَ ــا الخَلي آهر ــو   حِ َألضـــحى لَهـــا الخَليـــُل خَلـــيالَ     لَ
ــا الَ  ــاَألر وِلمـ ــي كَـ ــا وهـ   )4(واحِ تَجــرِي فينَـــا قَلــيالً قَلـــيالَ      ُأجِلُّهـ
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نلمس في هذين البيتين عناية الشّاعر بالتقسيم الداخلي واإليقاع المتوازن، فقـد أتـى فـي              

أتـى بكلمـة    ، وفي البيت الثـاني      )خليال(وألحقها بكلمة تشبهها وهي     ) الخليل(البيت األول بكلمة    

  .غم، مما أحدث موسيقا ملموسة داخل البيتفظ والنّ فجاءت مكررة في اللّ،وألحقها بنفسها) قليالً(

وقد يلجأ الشّاعر إلى تكرار حرف بعينه أكثر من مرة في كلمات البيت الواحد، كتكـرار                

  )البسيط(                                                                    ]75[ :في قوله) ال(حرف 

ــرٍ والَ ورق     ِإن كَان عنْدك بـستَان بِـالَ ثَمـرٍ         هالَ زارٍ ورــض )1(والَ اخْ  
  

س الموسيقيرا من الجوهذا التكرار يعطي نوع.  

 البديعي فـي    األسلوب أثناء حديثها عن      في  إلى ما ذكرته الباحثة سابقًا     هذه األمثلة  تُضاف

بالتّصريع في أغلب مطـالع القـصائد، أو         ه الجناس والطّباق والتّكرار والتزام    :منشعر الشّاعر،   

  .)2( موسيقي واضح أثرٍ  له من وما كان، في أبيات أخرى من القصائدبهالتزامه 

 شاعر يملك القدرة على االختيار الموفق لموسيقا شـعره، إذ حـرص علـى    وابن الكتّاني 

 لتتناسب مع موضوعها باأللفـاظ  ،ا ليس في البيت الواحد فحسب بل في أبيات القصيدة ككل   توافره

  .والحروف التي وظَّفها في شعره

ومن خالل استقراء شعر ابن الكتّاني واألغراض الشّعرية التي طرقها يبدو أن موسـيقاه              

 القصيدة الواحـدة علـى      الشّعرية جاءت متنوعة وتتناسب مع أغراضه الشّعرية، حتى لو اشتملت         

                                                   
   .322 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
  .170- 165، الدراسة :ينظر )2(
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 إذ أن كـل     ض من هذه األغراض يختلف عـن اآلخـر،        غزل وفخر ومدح، فإن موسيقا كل غر      

  .غرض شعري يحتاج إلى ما يناسبه من األلفاظ التي تظهر من خاللها الموسيقا

لذا فقد كانت موسيقا الشّاعر في المديح ذات وقع قوي، وجرس موسيقي شديد، لتتناسـب               

 التي أوردها في الممدوح، كما جاءت موسيقاه عذبة لينة خفيفة سلسة رقيقة في الغزل               مع الصفات 

والوصف، وشجية محزنة في الحنين واإلخوانيات، من ذلك قوله يمدح سعد الدين أستاذ دار الملك               

 )مجزوء الكامل(                                                                  ]98[ :المؤيد

ـــــيتُ بِـــــالثَّغْرِ النَّقمَأقْـــــس     يــف ــه يوســ ــسنِ وجــ   وبِحــ
  ــو ــصدغَينِ فَــ ــربِ الــ ــرِي     وبِعقْــ ــض طَــ ــسجٍ غَــ   قَ بنَفْــ
ـ   ــ ــينِ ُأقْــ ــرجِسِ العينَــ ــابِل     وبِنَــ ــسحرٍ بــ ــسم الَ بِــ يـــ  
  ن عــــنِ القَــــوامِ الــــسمهرِي    وبِحاجِــــبٍ حجــــب العيــــو  
ـ  ــ ــواهي الدقيــ ــصرِه الــ ــي    وبِخَــ ــه البهِــــ  قِ وورد خَديــــ

ــا   ــرِ اللَِّثَـــ ــسمٍ عطـــ ــرٍ لُؤْ     وبِمبـــ ــمِ ثَغْــ ــِؤيت وظَلْــ لُــ  
ـ  عــس ــدحي ِلـ ــن مـ ــتُ عـ ــلِ الزكــي       الَ حلْـ ي اَألصنِ ذيالــد ــد  ـ
ـ   ــس ــواَل ِللــ ــبِ اَألمــ ــسخي     الواهــ ــالكَفِّ الــ ــؤَّالِ بِــ  ســ
)1(ه عـــنِ الحبِـــيــــه ِإذَا َأتَـــو    فَحبـــــاه يغْنـــــي مادحيــــــ  

  

فعمد الشّاعر في األبيات السابقة إلى توظيف األلفاظ المالئمة لغرضه الـشّعري، محـاوالً       

                  ،موسـيقي إظهار ما يختلج في نفسه في تلك اللحظة من معانٍ كانت تدور فيها، فاألبيات ذات جو

ت وللنَّص ذاته، فجـاءت ألفاظـه فـي         ومناخ إيقاعي مالئم للمعنى العام والصياغة التّركيبية للبي       

 تالؤما  تاألبيات الستة األولى عذبة رقيقة صور من خاللها شدة حبه وإعجابه بالمحبوب، إذ أحدث             
                                                   

   .340-339 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 1(
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الوجـه  والثّغر النّقي،   (وانسجاما في األلفاظ والصفات التي تعبر عن جمال المحبوب والمتمثِّلة بـ            

، هذا باإلضافة إلى ما تحمله تلـك        ...)رم العط سبالموؤلؤي،  الثّغر الل والخصر الدقيق،   واليوسفي،  

األلفاظ من أحاسيس وخلجات في نفسه، كما لجأ الشّاعر إلى تعداد صفاته بشكل متالحـق لخلـق                 

تناغم موسيقي داخلي، يخدم البناء النَّصي لألبيات، ويحقق غايته الكبرى وهـي إجـراء التّـوازن      

ه، إضافة إلى إظهار قدرة الشّاعر على توليد األلفاظ في سياق لغوي،            اإليقاعي بين مفرداته وألفاظ   

أسهم بشكل كبير في بناء وحدات صوتية قريبة المخارج شديدة الجذب ألذن السامع، في حين نجد                

الواهـب األمـوال،    (األلفاظ الفخمة تجسدت في األبيات التي مدح فيها الممدوح والمتمثّلـة فـي              

  ).يغني مادحيهوخي،  السالكفُّوكي، األصل الزو

 غرائـزه وحقيقة أن ابن الكتَّاني عبر عن أغراضه وأفكاره ومشاعره بالشّعر الذي يلبـي              

  .وانفعاالته، فجاءت قصائده ومقطوعاته على أوزان كثيرة

  : الخارجيةالموسيقا : الثّانيالمحور 

خـالل  تعرض لهـا مـن      وسالموسيقا الخارجية في شعر ابن الكتَّاني       ستقف الباحثة عند    

  .الحديث عن الوزن والقافية والروي

  :الوزن: أوالً

يقْصد به بحور الشِّعر العربي، وقد صاغ  شعراء القرن الـسادس الهجـري قـصائدهم                

ومقطوعاتهم على معظم أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي المعروفة، إال أنّهم وظَّفوا البحور بنسبٍ             

أغراضهم وموضوعاتهم الشّعرية، دون أن يقصروا غرضا ما على بحر          متباينة وحسب متطلبات    

  .أو قافية بذاتها
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 وعلى هذا النهج سار ابن الكتّاني فجاءت قصائده ومقطوعاته الشّعرية على أوزان كثيرة             

وقد اشتمل شعر   لشّعر المختلفة وقوافيه المتنوعة،     يحاكيها في أنغامه وألحانه المتنوعة على بحور ا       

مقطوعة، وقد نُـسجت القـصائد      ) 49(قصيدة، و ) 47(بيتًا توزعت على    ) 823( الكتَّاني على    ابن

 البحـور يتـضمنان   جـدوالن   فيما يلي   وبحرا من بحور الشّعر العربي،      ) 13(والمقطوعات على   

  : في نظم قصائده ومقطوعاتهابن الكتَّانيالتي استخدمها الشّعرية 
  

  م البحور الشّعرية في القصائد يمثل استخدا)1(الجدول رقم 
  

   المئويةالنسبة  عدد األبيات   المئويةالنسبة  عدد القصائد  يالبحر الشعر  الرقم
  %16.5  104   %21.5  10  الكامل  1

  %18.2  116  %15  7  المنسرح  2
  %13.2  84  %13  6  الرمل  3
  %9.5  59  %11  5  الخفيف  4
  %7  45  %9  4  المتقارب  5
  %6.8  43  %6.4  3  المديد   6
  %6  42  %6.4  3  الرجز  7
  %5.9  41  %4.2  2  السريع  8
  %6  38  %4.2  2  الهزج  9
  %5.8  36  %4.2  2  الطويل  10
  %3  18  %3  2  المجتث  11
  %2.1  13  %2.1  1  البسيط  12
    47  100%  639  100%  

  
  
  
  
  
  



 239

   يمثل استخدام البحور الشّعرية في المقطوعات)2(الجدول رقم 
  

   المئويةالنسبة  عدد األبيات   المئويةالنسبة  طوعاتالمقعدد   يالبحر الشعر  الرقم
  %19.5  36  %18.3  9  البسيط  1
  %13.5  25  %16  8  الخفيف  2
  %10.8  20  %12  6  الطويل  3
  %11.2  21  %11  5  الكامل  4
  %7.7  14  %11  5  الوافر  5
  %8.6  16  %7.7  4  السريع  6
  %8.5  15  %6  3  الرمل  7
  %7.7  14  %6  3  المتقارب  8
  %3.2  6  %4  2  المنسرح  9
%3.2  6  %4  2  الهزج  10  
  %3.2  6  %2  1  الرجز  11
  %2.9  5  %2  1  المجتث  12
    49  100%  184  100%  
  

) 2+1 ( تعقَّبت الباحثة الموسيقا الخارجية في شعر ابن الكتَّاني من خالل الجـدولين            عندما

البحور التي نظم عليها شعره مرتّبة حسب األكثر استعماالً     تبي الكامل، والمنـسرح،  (، هي ن لها أن

% 14بنسب تتراوح بين أكثر مـن  (والرمل، والبسيط، والطويل، والخفيف، والسريع، والمتقارب،     

  ).تقريبا% 28وأقل من 

       ا من قصائد ابن الكتَّـانيا كبيرزاألوزان الخفيفة تشغل حي وعليه تستطيع الباحثة القول إن

 األبحر، ويصلح لمختلـف األغـراض       رابة في ذلك؛ ألنّه أتم    وأوفاها نصيبا البحر الكامل، وال غ     

كان كثيرا في كالم المتقدمين     " ، ولهذا   )1(الشّعرية، وكان وال يزال يتمتّع برتبة متقدمة بين البحور        

                                                   
 .191، عرموسيقا الشِّ، أنيس، إبراهيم: ينظر) 1(
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، وينـسجم   )1(" والمتأخرين، وهو أجود في الخبر منه في اإلنشاء وأقرب إلى الشِّدة منه إلى الرقة               

 القوية النَّشاط والحركة سواء أكانت فرحة قويـة االهتـزاز أم كانـت حزنًـا شـديد                  مع العاطفة 

  .)2("الجلجلة

             ابقين تتفق مع ما ذهب إليه إبراهيم أنيس من أنبـدأ  قد  ويل  بحر الطّ الفنتائج الجدولين الس

 قد نُظم عليه، بيرة بعد أن كان أكثر من ثلث الشِّعر العر       في التّراجع في العصور اإلسالمية المتأخِّ     

، وفي العصور اإلسالمية المتأخرة تعددت فنون الشعر العربي وتباينت          )3(ليخلي بذلك مكانه للكامل   

، مما أدى إلى تقدم البحر الكامل؛ ألن البحور األخرى كالطّويل والبسيط ال تصلح              )4(الموضوعات

  .للتّعبير عن هذه الموضوعات

بة الثّانية في شعر ابن الكتَّاني، وقد نظم عليه أطـول قـصائد         ويمثل البحر المنسرح المرت   

شعره، حيث تقدم على غيره من البحور، وهو من األوزان النَّادرة في الشّعر العربي، إذ لم يـنظم            

  .فيه كبار الشّعراء في الجاهلية واإلسالم إالَّ النَّزر اليسير

   ريع اتّخذ  الوالمالحظ أنبحر الس  ا متقدبالقياس إلى موضعه         موضع ا في شعر ابن الكَتّانيم

، ولعّل السبب في إعجاب الشّاعر ببحر السريع وحبه له          سفي المجموعات التي ذكرها إبراهيم أني     

أكثر من غيره من بحور الشّعر المتقدمة يعود إلى أن هذا البحر يتيح للمنشئ والمتلقـي أن يقـرأ                   

                                                   
 .22، اإلنسان والتَّاريخ في شعر أبي تمامعلي، أسعد، ) 1(

 .1/61، الشّعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمهمحمد، النَّويهي، ) 2(

 199- 198،  موسيقا الشعر:ينظر )3(

 .349- 348، اتِّجاهات الشعر العربي في القرن الثّاني الهجري، اره، محمد مصطفىهد: ينظر) 4(
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في كثير من األحيان، كما أن البحر السريع قريب جـدا مـن البحـر            قافية القصيدة المطلقة مقيدة     

ا في بحور الشّعر العربيما متقد1( الكامل، الذي يحتل مركز(.  

 ثم يتبع البحور الثّمانية السابقة في نسبة الشّيوع مجموعة من البحور، وهي على التّرتيب              

% 4وبنسبٍ تتراوح بين أقـل مـن    (ث،  ، والمجت لهزج، والوافر، والمديد  الرجز، وا : حسب كثرتها 

ث وهو نـادر االسـتعمال      ه أن الشّاعر نظم في بحر المجت      ، والالفت لالنتبا  )تقريبا% 9وأكثر من   

  .قديما وحديثًا ولم يستعمله الشّعراء إالَّ لماما في سائر العصور األدبية

ثة عشر بحرا عروضيا، واسـتثنى      والجدوالن السابقان يوضحان أن الشَّاعر نظَم على ثال       

  ).الخبب أو المحدث (والمتدارك، والمقتضب المضارع،: ثالثة بحور من بحور الشّعر العربي هي

أما بالنسبة للمضارع والمقتضب فقد استعرض إبراهيم أنيس جميع ما روي فـي كتـاب                 

ضت جميع ما روي فـي      د استعر وق: " لهما ذكرا إذ يقول   األغاني لألصفهاني بحثًا عنهما فلم يجد       

األغاني لعلِّي أظفر بأمثلة لهذين الوزنين، فلم أجد لهما ذكرا، إالَّ في مقطوعتين قصيرتين نـسبت                

إحداهما للحسين بن الضحاك وهي من بحر المقتضب، ونسبت األخرى لسعيد بن وهب وهي مـن         

: ذين البحرين في شعر العرب، بقوله     ، كما أشار بدر الدين الدماميني إلى قلّة ه        )2(" بحر المضارع   

هما قليالن، حتّى إنّه ال يوجد منهما قصيدة لعربي، وإنما يروى من كل واحد منهما               : قال الزجاج "

  .)3("البيت والبيتان، وال ينسب بيت منهما إلى شاعر من العرب، وال يوجد في أشعار القبائل

                                                   
 .98، دراسة شعر تاج الملوك بوري بن أيوب، السراحنة، حسن عبد الهاديينظر، ) 1(

 .55-54، ا الشعرموسيق )2(

 .76 ،الفاخرة الغامزة على خبايا الرامزة العيون) 3(
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 والشَّواهد التي   )1("  وينسب إلى األخفش   بحر لم يعرض له الخليل،    "وبالنسبة للمتدارك فهو    

  .)2(وردت عليه في كتب العروض متَّحدة، وهي أبيات معزولة لم تُنسب ألصحابها 

وعليه فإن استثناء ابن الكتّاني لهذه البحور الثَّالثة ال يعد خروجا علـى النّظـام التّقليـدي      

للوزن الشّعري العربي.  
  

الكامـل،  : الكتَّاني استخدم في شعره بحورا ذات أوزان طويلة مثل        مما تقدم يتبين أن ابن      

دة والفخامة التـي ركَّـز الـشَّاعر    هذه البحور تتالءم مع معاني الشِّوالطويل، والبسيط، والمديد، و 

السريع، والمتقارب، والرجز، والهزج، وهي     : عليها في ممدوحيه، كما استخدم البحور الخفيفة مثل       

 تتالءم مع معاني الحركة والخفّة والحيوية المكملة لصورة الممـدوح، واسـتخدم             من البحور التي  

ث الخفيف، والرجز، والهزج، والمجت   الرمل، و : الشَّاعر البحور القصيرة ذات األوزان الخفيفة مثل      

فـي   وهي بحور تتالءم مع االنفعال العاطفي البارز في غزله ووصفه، كما اعتمد بحـر الرجـز               

  . لخفَّة تفعيالته وسهولة مقاطعهإخوانياته

ويقول ناصر الدين األسد مؤكِّدا على ضرورة االتَِّفاق والتَّالؤم ما بـين بحـور الـشِّعر                

والذي يبدو لي أن بحور الشّعر إنَّما تتسق في اتّفاق وتـالؤم مـع              : " والمعنى الذي يريده الشّاعر   

عنى من معاني الجد، فيه جالل ووقار مـال إلـى           المعنى الذي يرمي إليه الشّاعر، فهو إذا قَصد م        

البحور الطويلة، وإذا قصد إلى معنى من معاني اللّهو فيـه عذوبـة ورقّـة مـال إلـى البحـور          

  .)3("الخفيفة

                                                   
 .97، ميزان الذهب في صناعة شعر العربالهاشمي، أحمد،  )1(

 .301-300، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية، الراضي، عبد الحميد: ينظر )2(

 .196، القيان والغناء في العصر الجاهلي )3(
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  :ةالقافي: ثانياً

طر أو األبيات من القصيدة، وتكررها هذا يعد جزءا         وات تتكرر في أواخر األس    ة أص القافي

 يطـرق   ية، فهي فواصل يتوقع السامع ترددها، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي          من الموسيقا الشّعر  

  .)2 ("ة مركز ثقل مهم في البيتالقافي " ، ولهذا تعد)1(ظمة األذن فترات موسيقية منت

وقد أدرك النّقاد القدماء أهمية القافية في الشعر فجعلوها شريكة الوزن في تمييـز الـشِّعر     

، إذ تعد القافية من أهم الجوانب في أداء النَّاحية الموسيقية فـي             )3(ط اإلبداعية   عن غيره من األنما   

الشّعر، كما أنّها تنظِّم إيقاعات الشِّعر، وتسهم في لطافة المعنى ونقل ما يدور في نفس الشّاعر من                 

وفهـا  شعور ووجدان، عندما تقصر المفردات واأللفاظ عن أدائها، ويكمن دورها البارز فـي حر             

  .وحركاتها ومقاطعها

  القافية ذات وظيفتين   من هنا فإن : إيقاعي ة نغمي      وأخـرى   ،ةة تهدف إلى المتعـة الموسـيقي 

4(ي تلقله إلى المية تهدف إلى إتمام المعنى وتوصداللي(.  

مقيدة وهي التي يكون الروي فيهـا سـاكنًا،         : وتقسم القافية تبعا لحركة الروي إلى قسمين      

م أو  أي بعد رويها وصل بإشـباع الكـسر أو الـض            التي يكون الروي فيها متحركًا     ومطلقة وهي 

  . )5( .الفتح

                                                   
 .113- 112، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب أحمد، الهاشمي،: ينظر )1(
 .نفسه والصفحة نفسها )2(

 .1/151، العمدة، ابن رشيق، 64، نقد الشّعر قدامة،  ابن جعفر،:ينظر )3(

  .223 ،، جامعة الخليل، فلسطينرسالة ماجستير ،اأبو بكر الدماميني شاعرا وناقد سارة، سراحنة، :ينظر )4(

 .131 علم العروض والقافية،  عبد العزيز،عتيق،: ينظر) 5(
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، فنظم على تـسعة     روي قصائده اعر قد نوع في      الشَّ يجد أن ابن الكتَّاني   اظر في شعر    والنّ

  :والجدول اآلتي يبين ذلك ،الحروف الهجائية من عشر حرفًا

  النسبة المئوية  مقطوعاتعدد القصائد وال  حرف الروي  الرقم
  %22  21  الباء  1
  %5  5  التاء  2
  %1  1  الجيم  3
  %5  5  الحاء  4
  %9  9  الدال  5
  %17  16  الراء  6
  %1  1  الزاي  7
  %2  2  السين  8
  %1  1  الضاد  9
  %2  2  الطاء  10
  %1  1  الظاء  11
  %2  2  العين  12
  %4  4  الفاء  13
  %9  9  القاف  14
  %3  3  الكاف  15
  %8  8  الالم  16
  %2  2  النون  17
  %4  4  الهاء  18
  %2  2  الياء  19

  98  100%   
  

يالحظ من الجدول السابق أن ابن الكتَّاني نَظم شعره على تسعة عشر حرفًا من الحـروف     

، )الهمزة والثّاء والخاء والذّال والشين والصاد والغـين والمـيم والـواو           (الهجائية، واستثنى منها    

  وي األكثر شيوعمة حـسب              فالرا في شعره هو حرف الباء ونستطيع ترتيب الحـروف المـستخد

الباء والراء والدال والقاف والالم والحاء والتّاء والفاء والكاف والهـاء والـسين            : (كثرتها كما يلي  
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 الـستة   حروف الـروي  ت  لَّ، وقد احت  )لزاي والضاد والظّاء  والطّاء والعين والنُّون والياء والجيم وا     

  .ما يساوي ثلثي شعره تقريبااألولى 

المعري الذي أدخل على القافية ضـربا مـن     أبي العالء   ن ابن الكتّاني حذا حذو      أ ويالحظ

، إذ اشترط على نفسه فيه التزام حـرف أو          )لزوم ما ال يلزم   ( واإليقاع عندما نظم ديوانه      االموسيق

 وهـذه  ، بحرفين أو أكثـر    قصائدهبعض  أكثر قبل حرف الروي، فقد عمد الشّاعر إلى تقفية أبيات           

وي أن تتساوى الحروف التي قبل الر     " وهي    )لزوم ما ال يلزم   (الطريقة تسمى وفق منهج المعري      

، فهي من وجوه البراعة في النّظم؛ ألنها تزيد مـن وحـدات             )1(" ساويمع كونها ليست بواجبة التّ    

  .اإليقاع الصوتية

سلوب في بعض قصائده، إذ نجد في شعره قـصائد          وقد حاول ابن الكتّاني أن يتبع هذا األ       

التزم فيها هذا األسلوب، من ذلك قوله في قصيدة تتألف من ثمانية عشر بيتًا وقد جعل التقفية فيهـا        

  )المديد                                                                (    ]24[ ):التّاء والهاء(بحرفين 

ــٌأ ــسنِ مــن رشَ ح هترــوا بِـــــتُّ     صرورــس ــه مـــ   بِرْؤيتـــ
فَبِــتُّ وقَــد   وهنًــا  زارانــي ــي    ــالً زارنـــ ــه َأهـــ   بِطَلْعتـــ

ــى     المــدامِ  بِــه  كَــأس عبثَــتْ ــد فَتَثَنَّـــ ــشْيته عنْـــ   مـــ

ــان ــي كَ خْفتْ  يــد ا فَبهبــر ــسا    شُ ــي قَبـ ــاء فـ ــه مـ   )2(وجنَتـ
  

            األلـف والـواو واليـاء     (كما كان الشّاعر يعمد إلى جعل قوافيه مردوفة بحروف المـد (

                                                   ]62[ :كالتزامه ياء المد قبل الروي في قوله

  
                                                   

 .1/86 ،شرح نهج البالغة عز الدين أبو حامد، ،ابن أبي حديد )1(

  .276-275 ،"شعر ابن الكتّاني"القسم الثاني ) 2(
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  )المتقارب(
                ومـــا روضـــةٌ ُأنُـــفٌ كَـــالعبِيرِ
     

  قَتْها عيــون يعاِليــُل بِــيض  ســ  
 ــاي هبيمِ   العــس ــى النَّ ــلُّ حتَّ ــوميض و     الطَّ ــان الـ ــضحكُها لَمعـ   يـ

ــَأ    ويطْلعهـــا شُـــهبا كَـــالنُّجومِ    ــض  تَ ــين روضٍ َأرِي ــا ب م جر  
ــصباحِ  ــشَّرب حتَّــى ال ــا ال بِه ــام ــوب الطَّ    َأقَ ــد رقَّ ثَ ــرِيضوقَ ــلِ الع   وِي
ــضيبِ  ــجٍِ كَالقَـ ــفَ ذُو فَلَـ ــنٍ       وَأهيـ ــيلٍ وجفْ َأس ــد ــبِخَ م1(ريض(  

  :الروي: ثالثًا
وقد اقتصرت الباحثة الحديث     يعد حرف الروي أبرز عناصر القافية وإليه تنسب القصائد،        

هو عنصر يـرتبط بـشكل عـام        عن الروي في أثناء الحديث عن القافية بوصفه أبرز أجزائها، ف          

  بالوزن وبشكل خاص   بالقافية، ويشترط أن   يكون الر ها، فال يكون الشّعر    دة كلِّ  في قوافي القصي   وي

وي المكرر في أواخر األبياتمقفّى إالّ باشتماله على الر.  

المقيدة والمطلقة، وقد   : ه ميز النقاد نوعين من أنواع القافية هما       ومن سكون الروي وحركت   

جاءت معظم قوافي ابن الكتَّاني متحركة باستثناء ست قصائد، وأربع مقطوعات عمد فيها الـشّاعر       

  )مجزوء الرجز(                                            ]19[ :إلى تقييد قوافيها، ومثال على ذلك قوله

ــذُّ ــن َألَـ ــمِ مـ ــضرب طَعـ ــاء      الـ م ــن اغَ مــس ــا انْ م ــب   العنَ
ــةٌ ــد مدامــ ــتْ قَــ ــن    عتِّقَــ ــان مـ ــصرِ هامـ ــب عـ   حقَـ

ــَل     يـــرى شَـــيء الَو كَانَـــتْ ــادى قَبــ ــب جمــ   ورجــ

ــد ــتْ قَـ ــدها فـــي نَظَمـ ــدا    جِيـ ــن قَالَِئــ ــب مــ   )2(الحبــ
  .فلجوء الشّاعر إلى تقييد القافية يضفي على إيقاع األبيات إيقاعا آخر متميزا بنغماته ودالالته
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  إلـى دراسـتها   إبراهيم أنيسعمدوالتي   ،ف الروي عند ابن الكتّاني    وإذا تتبعنا حركة حر   

 فإننا نجد أن حركـة      ،)1( وضآلة البعض اآلخر   ،ومدى شيوع كل منها    ، صفة كل حرف منها    امبينً

ويالجدول اآلتي جاءت كما هو مبين فيالشّاعر عند الر  :  

  النسبة المئوية  عدد القصائد والمقطوعات  الحركة
  %10.1  10  السكون
  %21.2  21   الضمة 
  %27.2  27  الفتحة
  %41.5  41  الكسرة
  99  100%  

  

   وبعد دراسة حروف الر    ابق يبدو       وي في شعر ابن الكتّانيمن خالل الجدول الس القافية  أن 

حظ وفيـر مـن      في شعره، وال غرابة في ذلك فهي ذات        ت المرتبة األولى  لَّكة بالكسر احت  المتحر

 بعد ذلك الفتحة فالـضمة فالـسكون، وهـذا     جاءتمثُعر العربي،  في قوافي الشِّ شاريوع واالنت الشّ

التّرتيب في نسبة شيوع الحركات في قوافي شعر ابن الكتّاني يتوافق مع ترتيب شيوعها في الشّعر                

  .العربي عامة

خلو شـعر أي    فيكاد ال ي  )  نادالس(أما عيوب القوافي التي يقصد بها عيوب ما قبل الروي           

شاعر عربي من هذه العيوب، ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن ابن الكتّاني تنبـه لهـذه العيـوب                    

وهـو اخـتالف حركـة      " وحاول تجنّب ما استطاع، ففي القوافي المقيدة نجده تجنب عيب السناد            

سبقت الروي  بحركة واحدة   الشّاعر  ، فالتزم   )2 ( "الحروف والحركات الحرف الذي قبل الروي من      

                              ]80[ :المقيد وترددت في كل بيت من أبيات القصيدة، كقوله
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  )مجزوء الرمل(

    ــنــا مينِ يمِ الــدقُــْل ِلــنَج  
                       

ــقْ   ــالجود الخَالَِئـــ ــم بـــ   عـــ
ــر طفْـــــ     والَّـــذي مـــازاَل يـــوِلي الــــ   ــقْبِـــ   الً ومراهـــ

ــدا ــتُ بَِأهـــ ــد تَعلَّقْـــ ــسوابِقْ    قَـــ ــك الـــــ  بِ معاِليـــــ
  َل عــــنِ الــــنَّهجِ الطَّراِئــــقْ      بِــك يهـــدي اُهللا مــن ضــــلْ  
   ــر ــقَ القُـ ــد نَطَـ ــذَا قَـ ــادقْ     هكَـ ــرآن صــــ   )1(آن والقُــــ

  .هكذا استمر حتى آخر بيت في القصيدة، مما أكسب القافية موسيقا ظاهرة

  )مجزوء الرمل(        ]8[ :ومع ذلك فقد وقع ابن الكتّاني في هذا العيب، ومن أمثلته في شعره قوله

ـــ ــراءى ِإن تَراءيــــ ــب      يتَــــ ــتُ يغيــ ــتُ وِإن غبــ   ـــ
ــقَامٍ  ــن سـ ــو مـ ــفَ أنْجـ ــبخَـــــانَني    كَيـ    فيـــــه الطَّبِيـــ
ــا   ــن هواهـ ــانٍ مـ ــا عـ   وهـــــي تَلْهـــــو وتَطيـــــب    أنَـ
ــشْقًا   ــالموت عـ ــن رَأى كَـ   القُلُــــــــوبتَتَهــــــــاواه     مـ
ــا صـــارِم ِللعـــا    ــتَ يـ   )2(لَـــمِ فـــي الخَيـــرِ نَقيـــب       َأنْـ

  

تهـا عـن    اطها وصيغتها وحرك  اختلفت في نم  " القلوب "  كلمة  أن         يلحظ في األبيات السابقة   

   .)نقيبو ،تطيبو ،الطّبيبو ،يغيب(الكلمات األخرى 

" : أما اإليطـاء فهـو     ،  )اإليطاء والتضمين ( القوافي التي وقع فيها الشّاعر       من عيوب و          

إعـادة  ، أي العمل على     )3( " إعادة كلمة الروي بلفظها ومعناها بعد بيتين أو ثالثة إلى سبعة أبيات           

                                      ]34[:، وقد ورد في شعر ابن الكتّاني في قولهقافية قبل البيت السابعال
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  )الرمل(

 عــر ــواِلي  شُــ ــاِلي والعــ                     الَ يبــ
         

ــلَّ    ــد َأم قَـ ــر الحاسـ ــاديكَثُـ   المعـ
ــا      ــالَ يرهبهـ ــفَ فَـ ــن اَأللْـ ــادي      يطْعـ ــرِ تَم غَي ــن ــفَ م ــود اَأللْ جيو  

ــداد       يــا بنــي أرتَــقَ ِإن عــد النَّــدى     ــك الع ــي تلْ ف نوامــس ــتُم ال   َأنْ

ــارانِ  ــاركُم نَـ ــنَـ ــخْطٌ ورِضـ   )1(معـــاديوذُخْـــر ِلمحـــب فَْهـــي     اسـ
  

 وبعبـارة   ا بين بيتين،  ءبل يكون المعنى مجزو    ، يستقل البيت بمعناه   هو أال ف: " ضمينالتّ        أما  

هو من العيوب التي وقع فيهـا       و،  )2( "  للبيت األول في معناه    اني مكمالً الثّ أن يكون البيت  : أخرى

  )مجزوء الرجز(                                                                ]35[ :اعر، من ذلك قولهالشَّ

   ــد ــدينِ لَقَـ ــارِم الـ ــا صـ   العيـــــد وعــــدتَني فـــــي     يـ
ــي   ــودك فـ ــن جـ ــُل مـ ــا    َأرفُـ ــلِ قَبـــ ــد ذَيـــ   )3( جديـــ

  )الهزج(                                                                              ]50[ :وقوله

ــقِّ    َأالَ يـــــا َأســـــد الـــــدينِ ــدرِوحـــ ــة القَـــ    لَيلَـــ
  )4(ـك فـي صـحوِي وفـي سـكْرِي            لَقَــــد َأوحــــشَني شَخْــــصـ

  

  ابن الكتّاني حقَِّخالصة القول إنقَ التَّالؤم بين اللُّغة والمعنى، وما يدور فيهـا   استطاع أن ي

االته، ومع  من انفعاالت من جهة، واإليقاع من جهة ثانية، فجاءت موسيقاه متالئمة مع ألفاظه وانفع             

، ولم يتحقق هذا التّالؤم عن طريق الموسيقا الخارجية المتمثّلـة بـالوزن             الحروف التي استخدمها  

  .حقّق عن طريق الموسيقا الداخلية المتمثّلة بالمحسنات البديعية بل ت،والقافية والروي فحسب
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  اخلامتة
فإنـه يمكـن عـرض               بعد أن أعـان اهللا الباحثـة علـى إنهـاء هـذه الدراسـة،                

نتائجها وتوصياتها على النحو اآلتيأهم :  
  

  :النتائج  .  أ
 

v         ه وأخالِالشّاعرِ وصفات من حياة راسةُ جوانبنتْ هذه الدبي         نِ فـي نتاجِـهه، من خالل الـتّّّمعق
 مـن   اللِد االسـت  عن طريق  استنتاجا    فيها الشّاعر  عن الفترة التي تُوفي    تْفَشَالشّعري، كما كَ  

 .، والَّتي تُرجحها الباحثةُ في العقْد الثّاني من القَرنِ السابِعِ الهجري تقريبايرِ الشّعهنتاجِ
  

v   ّشتَّ  طرق ابن الكت اني األغراض التي طرقها   أكثرِالمدح من     الشّعر وفنونه، ولعلَّ   ى مجاالت ، 
، وشكّل شطرا كبيرا من أغـراض  بة األولى من شعره شعر المديح في المرت   فجاء،  برع فيها و

والوزراء والقـضاة   واألمراء  ة من الملوك    ولة األيوبي  الد ، خصصه لمدح كبار رجاالت    شعره
، وقلـة    في الهجاء وهذا يدل على صـفاء قلبـه         على بيت اعر  للشَّالباحثة   رثُعلم تَ وواألعيان،  

 .، وربما علو مكانتهأعدائه
  

v       قصيدة المديح قد ف     يالحظ أن ،ة      طغت على شعر ابن الكتَّانيجاءت الكثير من الفنون الـشِّعري
راسة الباحثة لشعر    كالغزل والوصف والخمرة ومجالسها وغيرها، ومن خالل د        ،ضمن المديح 
 كْ فإنَّها تلحظ تَ   ،ابن الكتَّانيرار  قصائِ ة في معظمِ  ه للمعاني المدحي ده  التـي    القوالبِ ، مع اختالف 

صخـالل               فيها هذه األلفاظ،     تْب وهو يكاد ال يحيد عن المنهج الذي رسمه التّقليـد الـشّعري
ى وتيرة واحدة، وتَكررت فيها معاني      القرون الماضية، فقد كانت قصائده في المديح تجري عل        

 الشَّاعر األول من  وكان غرض المدح التَّقليدية، التي ُأثرت عن عصور األدب العربي السابقة،          
  .كسبهذه القصائد التَّ

  

v   ة    الحظت الباحثة أنأغراض ابن  بقي    ة    الكَتَّـانيكـالغزل واإلخوانيـات والخمـرة      الـشِّعري
قد استولى الشّاعر على محاسنِ كُلِّ فَن       ا، ف شّوق، كانت متفاوتة فيما بينه    والوصف والحنين وال  

صور شعره الغزلي الذي جاء في مقدمات القـصائد افتتانـه           وفنون الشّعر التي قصدها،     من  
ا بلغة مبهمة عن     تارة أخرى، معبر   بالغلمانو ،ركيةبالمرأة العربية أو التّ   تارة   بالجمال، متغزالً 

  منها الشّ  حبيبة رِمة      ،  اعر فألهبت قلبه حنينًا ولوعة    حوجاءت معانيه في معظم أغراضه الشعري
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 بها ابن   يتمتعتقليدية، لكنها ال تخلو في بعض األحيان من اإلبداع الذي يظهر القدرة التي كان               
 .الكَتّاني في نظمه للشّعر

  

v    ر شعر ابن الكوالحنـين   وصف بغداد بنه   ذلك في تفنّ   تمثلتّاني افتتانه بالطبيعة العراقية، و    صو
 . والتّغنّي بها وبالمواقع والمعالم المشهورة فيهاإليها

  

v  بنى الشّاعر قصائد ه ومقطوعاتهفنّ بناء ا يتَّيفعلى سـبيل المثـال كانـت    ، العصرِفق ومقاييس 
حنـين  للخمرة واعن بعض الموضـوعات كـا  عبير  للتَّه لروح عصرِمة مالء أكثر المقطوعاتُ

   ورة الشِّ والشّوق والغزل، أما الصعري   العصرِ ة فقد تأثرت بأحداث  وأوضاع بما أَ  ه ،وه مـن   تُح
 . في الواقع الذي عاش فيه من أدوات الحرب التي كانت شائعةًتْعزِألفاظ وصور انتُ

  

v       ِّورة األصيلة للشحافظ الشّاعر على الص سوا عر العربي قصيدة أم فـي    ن ذلك في بناء ال    اَكَ أَ ء
   التأكيد على اعر يريد    الشَّ صورها ولغتها وأساليبها، وكأن أن  مقومات       هذا الـشّعر يجـب أن  

 على مجمل شعره، فهـو يأخـذ         واحد  حكم ر حية في النّفوس، كما أنّه ال ينبغي أن يصد         تظلَّ
هولة فـي الوصـف      المدح، ويجنح إلى الرقة والس     اتباألساليب الرصينة الجزلة في موضوع    

ـ   فنيةً تشكيالت ما للمتلقي الغزل والخمرة واإلخوانيات، مقد   و ه مـن خـالل اسـتخدام     زةً متمي 
 الّتي تعبر عن مقدرة الشّاعر على التّحكّم باألساليب على اخـتالف    المختلفةَ  التّعبيريةَ بألساليا

 . أم موسيقيةالليةً كانت أم دةًغويأنواعها، وتوظيفها توظيفًا موفقًا لخدمة غاياته الفنية لُ
  

v   ة في شعر  يالحظ شيوع الصنعة البديعيابن الكتّانيإلى األساليب بمختلـف أنواعهـا    ، واللجوء 
 عن احتواء معجم األلفـاظ فـي        كاألسلوب الزخرفي والخطابي والتقريري واإلنشائي، فضالً     

 السمات التي امتاز بهـا شـعر         وهي من  ،على ألفاظ دخيلة تسربت إلى الشّعر العربي      شعره  
            العصر نتيجة اختالط األجناس المختلفة في المجتمع آنذاك، كما كان لثقافة الشّاعر أثر واضح  

 التي اتّخذت صورا عديدة     شكيل الفني، وتمثّل ذلك في ظاهرة االستدعاء الديني واألدبي        في التَّ 
 .ة لخدمة األغراض الشّعرية بشكل ملموسجاءت مسخَّرف

 
v   ّة، ف      نظم ابن الكته متالئمـة مـع     ، وموسيقا جاءت قوافيه متنوعةً  اني في معظم البحور الشِّعري

 .ألفاظه وانفعاالته
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  :التوصيات  . ب
  

   :أهم التوصيات التي توصلت إليها الباحثة هي
        

v          ا من األشعار التي قالها شعراء هذا العصرتصلح ألن تُوحفظت لنا المصادر كثيرـ ج مفـي  ع 
 قوية على ازدهـار الـشّعر فـي الـبالد     ةًألن مثل هذه الدراسات تشكّل أدلَّ    ؛  درسووين وتُ دا

 ة والمصريالشّامي ة والعراقي    ادس الهجريعلى أن جذوة الشّعر لم تنطفئ فـي         ة في القرن الس ،
 فـي بعـض المـصادر    عراء، ورد ذكرها للباحثة أسماء لبعض الشُّتالقرن المذكور، فقد تبين  

  الـشّواء الحلبـي   شهاب الدين   ديوان   : محققه أو مفقودة مثل    ر وما زالت دواوينهم غي    ،ديمةالق
ـ 635ت  ( محيـي الـدين بـن عبـد     وديوان ، ) هـ623ت (وديوان ابن ظافر األزدي ، ) ه

ـ 692ت  (الظّاهر    شـعرهم   وجمـع  ،مما يحفز الباحثين على التّنقيب والبحـث عـنهم         ،) ه
 .ودراسته

 
v   ال          ولعل صفة اال ا هذا العصر تعود إلى أنكثير مـن مـصادره     نحطاط التي الصقت ظلم

 وعليه فإن الباحثة توصي بتحقيـق مثـل هـذه      ة، أو غير محقق   المخطوطة ال تزال مفقودة   
المخطوطات لما فيها من فائدة عظيمة في ميادين األدب المختلفة، راجية أن تكـون هـذه                

ا في مي      راسةالدقد أضافت شيًئا جديد راسات التي تهتّم باألدب العربي فـي العـصر   دان الد
 .  األيوبي، وتَدحض ما يوصف به هذا العصر من جمود وضعف في المستوى الفني

  
  

  ) عوانا أن الحمد هللا رب العالمينوآخر د(      
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   : ابن الكَتّانيجمع شعربع في المنهج المتّ
  

  

اعر ابن الكتَّعن ديوان الشّ  الباحثة   تحثَبـ اني ـ ا بحثً ـ ا دؤوب ا  تْذلَ، وبا كبيـرفـي   جهـد 

ـ    المخطوطـات وسـؤالِ    فتيش في فهـارسِ   التّ ـ ب الكُ  دور الكت إال أنَّهـا لـم تعثـر علـى     رى ب

ـ           بعد ةً، خاص الديوان الـشَّ  نِما ورد في كتـاب قالئـد الجمـان الب ع  َأ )1( ار الموصـليـ  ن نِ الب 

 إلـى مـا يمكـن        الباحثـة  عـادت  وعندها   ،)2(" د كبير  يدخل في مجلَّ   انً مدو ا كثير اشعر " انيالكتَّ

ـ  إليه من المصادر الَّ    االهتداء ـ ي تح ت ونظراً ألن ابـن  اعر، الـشَّ  مـن شـعرِ    ي علـى شـيء    وِتَ

، وحاولـت الباحثـة     "قالئـد الجمـان    "الشّعار قد جمع جزءا كبيرا من شعر الشّاعر في كتابـه            

باسـتثناء بعـض األبيـات التـي        جاهدةُ أن تجد شعرا آخر للـشّاعر إال أن الجهـد لـم يثمـر                

ومجمـع اآلداب فـي معجـم       ،  فديين الـص  الوافي بالوفيـات لـصالح الـد       : في كتابي  وردت

  .بانيياأللقاب البن الفوطي الشَّ

  

  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 أبو البركات المبارك بن أبي بكـر أحمـد بـن            جمال الدين : وقيل ،ينهو كمال الد  : ار الموصلي عابن الشّ  )1(

لموصـل فـي   ، ولد فـي ا عار بابن الشّالموصلي، المعروفالمؤرخ  بن ماجد، غلبونحمدان بن أحمد بن     
ـ 625( ونشأ فيها، سافر إلى إربل في سنة          هـ، 595مستهل صفر سنة     وأقام فيها سـت سـنوات،      )  ه

وهـو فـي    " عقود الجمان في شعراء هذا الزمـان      : "وتتلمذ على ابن المستوفي، وله مصنفات عديدة منها       
المذيل على  " تحفة الوزراء : " ومن مصنفاته األخرى   ،الشعراء الذين دخلوا المائة السابعة للهجرة وأدركوها      

 ،هـ654سنة  : توفي في حلب، وقد اختلفت اآلراء في تحديد تاريخ وفاته، فقيل          معجم الشعراء للمرزباني،    
 في خبـر  العبرهبي،  الذّ،1/33، ذيل مرآة الزماناليونيني،  : ينظر ترجمته في   هـ،656 أو،  هـ655 أو

 البغـدادي، ، 1/384،تـاريخ إربـل  ،  المبارك اإلربلي ،4/136،  مرآة الجنان  اليافعي، ،5/219،  من غبر 
 .6/3 ،هدية العارفين إسماعيل باشا،

)2( 10/214. 
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 األسـتاذ كامـل سـلمان الجبـوري محقـق           وعلى الرغم من الجهد الطيب الّذي بذلـه       

ي شـعر ابـن الكَتّـان   ، فـإن ثمـة مواضـع فـي      الكتاب ونـشره   في تحقيق    كتاب قالئد الجمان  

 علـى الـسياق دون إخـالل         اعتمـادا  واسـتدراكها  حاولت الباحثة االجتهاد في قراءة بعـضها      

 .في الوزن والمعنى

  : في اآلتيوتتمثل االستدراكات التي قامت بها الباحثة

 . كل قصيدة ومقطوعة ونتفة وبيت مفرد ترقيما متسلسالً الباحثةرقَّمت ) 1

2 ( الشِّ تقَنس  عر المجموع حسالقـوافي    ب    ثـم  الهجـاء،    علـى حـروف ـ  اب  وي بـالر  أتْدتَ

 .لحق بها ما ُأم ثُ حرفاكن في قوافي كلِّالمضموم فالمفتوح فالسالمكسور ف

المـصدر األقـرب لعـصر الـشّاعر، وقارنتـه بمـا            ل كما ورد في      األص  الباحثة تَتبثَْأ ) 3

ـ        تْدموعورد في غيره األقرب فاألقرب،        ، خطـأٍ  اتج عـن   إلـى تـصحيح األصـل النّ

إلى ذلك تْراوأشعر من أخطاء بت ما وقع في الشّوصوامش في اله.  

4 ( شرتـي احتاجـت إلـى توضـيح،         من غريب المفردات الَّ    الشّعرما جاء في      الباحثة تح

 .همه على القارئ فََلهسلي ص للنَّدون إثقالٍ

5 ( ضفَ أعالم األشخاص واألماكن  الباحثة  ت  طَبـ    عريـفُ تَّ بمـا ينبغـي ال     تْ، وعر ا  بـه، مم

 والمراجـع    ترجمـة فـي المـصادر      تجـد  لم   هاأنَّعلما  ة  عريصوص الشّ ورد منها في النّ   

 .لعدد قليل منها المختلفة

6 ( جواآليـات والـشّ   والحكـم   األمثال  عر من   ما ورد في الشّ    تْخر  عر المـضم  جوع ن بـالر

 .إلى المصادر المختلفة 
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                          :  الباءقافية *  
   )مجزوء الرمل(                            :)1(الصالح محمود بن محمديقول في مدح الملك  ]1[
  

  )3(بِــي عــج )2(بِالزوراء صــاحِ  -1
  

  ادز راءوبِــــــي بِــــــالزجع  
  2- 

-  
  الغيـــ عــنِ الــدار واســـألِ

                         
  ــد ــلَّ ــ ــدار لَعـ ــي الـ   تُنْبِـ

ــا وِإذَا  -3   ــن مــ ــرب )4(عــ    ســ
                          

  ــن ــا مـ ــسر نواحيهـ ــي فَـ   بِـ
  4-  أتْ أور ــك ــحبِي عينُـــ   صـــ

                       
ــى   ــح  فَعلَـ ــك صـ ــي حاِلـ   بِـ

  5-  ــد ــن عـ ــبٍ عـ ــي عتْـ   ودعنـ
                         

ــاذِلي   ــن عـ ــرِ مـ ــبِ ذكْـ   عتْـ
  6-  ــــيلِّقْــــتُ  إنَّنــــا  عيظَب  

                  
  ــن ــي مـ ــي بنـ ــك رحبِـ   )5(ماِلـ

  7_  رــات ــصـ فَــ ــينِ ال يــ   يــــصبِي وِللْعــــشَّاق ـــــبو    العينَــ
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التخريج 
   .218-10/217، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]1[
  

  :عرضوء على الشّ
  

  

لملك الصالح ناصـر    السلطان ا ،  بن أرتق  بن داود بن سقمان      رسالنأ محمود بن محمد بن قُرا       :الملك الصالح  )1(
د  الدوحصن كيفا،    ين صاحب آم  اكان شُجاع  ا عاقالً سخي جواد  قام بعده ولده الملـك المـسعود        ، للعلماء اا محب 

ه، فمضى إلى التتـار  لق آمد، وحبسه بمصر، ثم أط األيوبيذي أخذ منه الملك الكامل   الّ  وهو ،افاسقً وكان بخيالً 
نهاية األرب فـي    ،  النويري: ينظر ترجمته في   هـ،618في صفر سنة    ، مات بآمد    ومعه أمواله، فُأخذت منه   

، ابن تغـري   2/212،  تمة المختصر ت، ابن الوردي،    44/383،  تاريخ اإلسالم  ،الذهبي،  29/71،  فنون األدب 
 .2/198، النجوم الزاهرةبردي، 

)2( الـزوراء  :وقيـل  ، سـميت الـزوراء الزورار فـي قبلتهـا         ،مدينة ببغداد في الجانـب الـشرقي      : وراءالز 
ـ  ؛إنمـا سـميت الـزوراء     : وقيل ، وهي في الجانب الغربي    ،مدينة أبي جعفر المنصور    رهـا  مه لمـا ع    ألنّ

 ، أي ليـست علـى سـمتها       ، الخارجـة  بة عـن األبـوا    اخلة مـزور  جعل األبواب الد  أبو جعفر المنصور    
 .3/156، البلدانمعجم ، ياقوت، الحموي: هي دار بناها النعمان بن المنذر بالحيرة، ينظر: وقيل

)3( بِي ع ْل أو طُفْ بِي، يقال     : جأي م:  وجته عوجلْته: ا وعقَه إذا فَتَحـه وَأمالَـه        ، و َأمـدجـا شابـن  :، ينظـر  ع
 ).عجا(، مادة لسان العربمنظور، 

)4( مادة لسان العربابن منظور، :ظهر أمامك، ينظر: عن ،)عنن.( 
 بـين الرقـة      علَـى شـاطىء الفُـرات       التغلبـي  نَةٌ َأحدثَها ماِلـك   مديحبة، وهي   هذه النسبة إلى الر   : رحبِي )5(

، ينْسب إليها جماعة مـن أهـل العلـم والفـضل مـن المتـأخرين              ، رحبةُ ماِلك بنِ طَوق   : وبغداد، يقال لها  
، الـشيباني الجـزري    ،2/491،  تـاج العـروس   ، الزبيـدي،    3/34،  معجم البلدان الحموي، ياقوت،   : ينظر
  .2/19، باب في تهذيب األنساباللّ
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8-  ــِؤي ــرِ إالَّ لُْؤلُـــــ   يـــــسبِي ِللْعقْـــــلِ َأنَّـــــه    الثَّغْـــــ
ــغبا    تيهــــا يهتََــــز  ماِئــــسا  -9 ــن شَـ ــربِ  مـ ــرِ شُـ   غَيـ

  انِ رطْـــبِالبـــ غُـــصونِ مـــن    غُــــصنٍ مثْــــَل  يتَثَنَّــــى  -10
11-  ــاب ــي شَـ ــا  كَْأسـ ــن ثَنَايـ ــقٍ     مـ ــه ه بِرِيــ ــذْبِ منْــ   عــ
ــدا  -12 ــضرِب  وبــ ــاألو  يــ ــى     بِــ ــارِ حتَّـ ــلَّ تَـ ــي سـ   قَلْبِـ
ــا  -13 ــي  يـ ــزوراء بنـ ــلٌّ الـ   )1(وتربِــــي مــــنْكُم جــــارِي    كُـ
  كُتْبِـــي خَــــرتُ عـــن بغْـــداد     أخْـــــ ِإن بغْــــداد  خَبــــروا  -14
15-  ــي ــتُ  إنَّنـ ــذْ غبـ ــا مـ ــضبِ    عنْهـ ــات وقَــ ــين جنَّــ   )2(بــ
ــي  -16 ــوعِ  فـ ــك ربـ ــصا الملـ   ِلـــحِ ِلـــي َأبقَـــاه ربـــي       الـ

  

  )الهزج(                       :)4( الغربية يستهدي شرابا من السديد الطّبيب)3(لمحلَّةوقال با ]2[
  

1-  يدــد ــة سـ ــرو الدولَـ   الطِّـــب فـــي بالتَّـــشْرِيحِ فَ    المعـ
ــا  -2 يــلَّ و ح ــن ــي م ــمِ ف ــلَّ    العلْ ــمِ محـ ــن قَلْ العلْـ ــيمـ   بِـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :التخريج 

  .10/218، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]2[
  

  :عرضوء على الشّ
  
  
  

  ).ربت(، مادة لسان العربابن منظور، : من وِلد معك، ينظر: الترب: تربِي )1(
لـسان  منظـور،   ابـن   :شَجر تُتَّخذ منه القسي، وكل شـجرة طالـت وبـسطت أغـصانها، ينظـر              : قَضب )2(

 ).قضب(، مادة العرب

بالفتح والمحل والمحلةّ الموضع الذي يحلُّ به، وهي مدينـة مـشهورة بالـديار المـصرية، وهـي                  : المحلَّة )3(
معجـم  الحمـوي، يـاقوت،     : محلّة منوف وهي مدينـة بالغربيـة ذات سـوق، ينظـر           : مواضع عدة منها  

  .5/63 ،البلدان
 ورئيس األطباء بالديار المصرية، شـرف الـدين عبـد اهللا بـن علـي بـن                هو شيخ الطِّب  : السديد الطّبيب  )4(

 الـصناعة عـن     داود بن المبارك، أبو المنصور، وغلب عليه لقب أبيـه، فعـرف بالـشَّيخ الـسديد، أخـذ                 
، وخدم السلطان صالح الدين األيـوبي مـدة مقامـه بالقـاهرة، وهـو مـن بيـت علـم                     الموفق بن زربي  

ـ  592(أبوه طبيبا للخلفاء قبله، توفي بالقـاهرة سـنة          بالطِّب، كان    الـذهبي،  : ، ينْظَـر ترجمتُـه فـي    ) هـ
حـسن المحاضـرة فـي    ، الـسيوطي،  3/473، مـرآة الجنـان  اليافعي،  ،4/279،  العبر في خبر من غبر    

 .4/309، شذرات الذهب، ابن العماد، 1/181، القاهرةأخبار مصر و
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ــا  -3 يــاقَ و ــن فَ ــي م ــا ف ــوقَ    اآلفَ ــسبعة ق فَـ ــشُّهبِ الـ   )1(الـ
ــرى  -4 ــي  س ف كــر ــدا ذكْ   والعــــربِ العجــــمِ نِ بــــين    البلْ
5-  ــو ــاِلينو  فَلَـ ــاك جـ ــحى )2(س    وافَـ ــائر أضـ ــب طَـ   اللُّـ
ــقْراطُ   -6 ــراطُ )3(وسـ   والغَـــربِ وجـــوه الـــشَّرق ِ      )4( وبقْـ
ــحوا  -7 ــذ  َألضـ ــن تَالَميـ   مــــن ربــــي ك والمــــأموُل    مـ
ــي  -8 ــوِ دعتْنـ ــهوةُ اللَّهـ   والــــشُّربِ المــــأكُولِ إلَــــى    شَـ
   الرطْــــبِ)6(َأرِيــــج المنْــــدلِ     تَحكـــي)5(مـــشْمولَة إلَـــى  -9

10-  ــِئن ــي     رويتَنـــي منْهـــا  لَـ ــا ُأطْفـ ــه بِمـ ــي بِـ   كَربِـ
ـْتُ  -11   النُّجـــبِ  َأوالَدك ــــك فـــي      اَهللا َأن يعطيـــ ســألــ

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( الس بة، : بعة الشُّهعبالس راري،    النُّجومروفَة بالدوأدناهـا   الطوالـع التـي أرفعهـا زحـل       هـي   : وقيلالمع 
 مـن بائيـة أبـي تمـام التـي يقـول             تـضمين وفي البيت   ،  3/167،  تاج العروس الزبيدي،  : ينظر،  القمر
، أبـو تمـام،     فـي الـسبعة الـشُّهبِ      بين الخَميسينِ ال   *** والعلْم في شُهبِ اَألرماحِ الَمعةً    : )البسيط (فيها

  ***هب التـي قيـل إنهـا   أبـي الـسبعة الـشُّ     : )الطويـل ( المعري، ومن بيت أبي العالء      1/41،  الديوان
ذَفَّنَمة األقدار في الع3/957، ديوانال، ب والعجمِ، أبو العالء المعرير. 

 إمـام األطبـاء فـي عـصره ورئـيس الطبيعيـين فـي              ، ظهر بعد بقراط مـن     فيلسوف يوناني : جالينوس )2(
ـ    مؤلف الكتب الجليلة في الطب وغيره ومؤلفاته تنيـف          ،وقته  وبـرع  ، جـاب الـبالد  ،اعلـى سـتين مؤلفً

 فـي علـم   وبـرع  ،د علـم بقـراط   وجـد ،وهو ابـن سـبع عـشرة سـنة        ،  في الطب والفلسفة والرياضة   
وظهـر جـالينوس بعـد      ،   وثمـانين سـنة    ي وعـاش ثمـان    ، مات في مدينة سلطانية وقبره بهـا       ،التشريح
  .3/114  و2/357، وم العلأبجدالقنوجي، : ينظر، خمس وستين سنة من وفاة بقراطستمائة و

ـ    وهو أست  فيلسوف يوناني : سقراط )3( ااذ أفالطون، وكان حكيم  قـضى نحبـه   ،   فـي الـدنيا ونعيمهـا      ا زاهـد 
ــسموما، ــرم ــشهرستاني، :  ينظ ــلال ــل والنح ــداء، ، 2/83، المل ــو الف ــار  أب ــي أخب ــصر ف المخت

 .111-1/110،البشر
ـ  ، وهـو حكـيم مـشهور      ،بن علم الطِّ  أول من دو  : بقراط الحكيم  )4(  سـيد   ، بـبعض علـوم الفلـسفة      تنٍ مع

 وكـان  ، ولـه فـي الطـب تـصانيف شـريفة     ،كان قبل اإلسكندر بنحو مائة وسـنة   ،  بيعيين في عصره  الطّ
ا وعـاش خمـس   ،  الفـرس افـا فـي الـبالد وكـان فـي زمـن              طو ،ا يعالج المرضى احتسابا    ناسكً فاضالً

 .3/113 ، العلومجدأبالقنوجي، :  ينظر،ةرة بالعربي وله كتب نافعة مفس،وتسعين سنة
،  مـشمولة  :مال فبردت، ولذلك قيل في الخمر     عرضها للشّ :  وشمل الخمر  ، مشمولة باردة  خمر :يقال: مشمولة )5(

 ).شمل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

 ).ندل(، مادة لسان العربابن منظور، :العود الرطب، ينظر: المنْدل )6(
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   )المنسرح(                                                   :                         أيضالوقا ]3[

1-  ــر تُغَي ــر ــولِ الخَم ــا للعقُ كَم    ــر تُغَي ــم ــورةُ الحلْ بِ ســض   )1(الغَ
2-  فَحالَ فاصبِ وتتُع انملَـــى الزع    ــن تْ مــلَب س ــه لُب ــةُاب ــبِ نَ   العنَ

 )مخلّع البسيط                        ( :)2(وقال أيضا صدر كتاب كتبه إلى الشّهاب يوسف العقاب ]4[

ــابِ  -1 ــى يوســفَ العقَ   الــــشِّهابِ الماجِــــد العــــاِلمِ     شَــوقي ِإلَ
ــى   -2 ــبٍ ِإلَ ــوقُ كَِئي ــبٍ  شَ   الــشَّرابِ  ِإلَــى  وشَــوقُ ظَــامٍ     حبِي
ــوقًا  -3 ــصرتُ ِإذَا شَ ــا اقْتَ م ــه في   خطَـــابِي بعـــضه فـــي َأطَلْـــتُ   
4-  ــو ــتُ ولَ كَتَب يــذ ــي الَّ ــه    بقَلْبِ ــم ِإلَيـ ــوِه لَـ ــابِي يحـ   كتَـ

  

  )الطَّويل       (                                                             :وقال يصف ساقيا ]5[

ــاقينَا   -1 سُل وــو ــوة  َأقُ فُ بِقَهــو الكَواكـبِ  مثْـلَ  )3(يرفَض لَها حبب     يطُ  
في سماء الكَأسِ شَمسا ومن رَأى بدتْ  -2   النُّجومِ الثَّواقبِ  ما بين  سنَى الشَّمسِ    

  )الخفيف     (:  يستهديه شرابا)4(قال وقد نفذ إلى شمس الدولة المبارك بن النفيس بن مخطر ]6[

ــة    علَى المبـارك شَـمسِ الـد       كَان رسمي   -1 ــد دولَ ــرِيمِ الماجِ ــابِ الكَ هالم  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج
  .10/222، قالئد الجمان  ابن الشّعار،]3[
  .10/224نفسه،  ]4[
  .225-10/224نفسه،  ]5[
  .10/225، نفسه ]6[

  :عرضوء على الشّ
ـ ب مع عوثُر بالفتح ووالس :سورةُ الغضب  )1(  والغـيظ، وهـي بمعنـى الحـدة      ويـستعمل فـي الغـضب   و،ل

، التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف       ، المنـاوي،    12/99،  تـاج العـروس   الزبيـدي،   : والثوران، ينظر 
1/419. 

لـم تعثـر الباحثـة علـى ترجمـة لـه فيمـا بـين         ن صديقًا للشاعر، و  يبدو أنه كا   :الشّهاب يوسف العقاب   )2(
 .يديها من مصادر ومراجع

)3( فَضريل: يسمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظري ،)رفض .( 
 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: شمس الدولة المبارك بن النَّفيس بن مخطر ) 4(
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ـ  الَ َأنَّنــي  -2   مــع َأحبــابِي مــا خَلَــوتُ ـــه َإذَا      عــدمتُ جــود أياديــ
3-   ـــم ع ِإنو ــرِيم ــه الكَ ــضي طَولَ ــلٍ     َأقْتَ ــرة)1(م بِنُقْ جابِ   وــر ــن شَ م  
ــانٍ  -4 يقو ــشك ــدث)2(وشي نْ  حــس ــْأتي نِ لََطيــف     ـال ــابِ يبــمِ الك س3(بِر(  
5-  سِئيــر ــتُ وال تَجاح ــد ــطُر ِإذَا وقَ اض     ر ـــُؤمـــالَبِ يالك نود اعبالـــس  
6-  ــان مــتَ الز رِحــي الَ ب ـــ ف ــمٍ تَتْ عى     ني )4(ـرفـالَبِ      وـرِ انْقبِغَي لَـةود  

  )مجزوء الكامل                                           (:وقال صدر كتاب إلى شهاب الدين العقاب ]7[

1-   الَمــس ــرِي الــ ــي َأقْــ ــه    وقَبلــ ــا بِاللّ ــوبِ  ي ــح الجنُ )5(رِي  
2-  ادــد ــاج بغْــ ــذي)6(والتَّــ   ذُنُـــوبِي  محبتُـــه)7( محـــصتْ      الَّــ
ــوِلي  -3 ــا قُــ ــشِّها ِلموالَنَــ ــاِلمِ     الــ ــبِ  بِ العـ ــنِ اللَّبِيـ   الفَطـ
ــو   -4 ــنِ العيـ ــتَ عـ ــان غبـ ــا     ِإن كَـ ــوبِ  نِ فَم ــنِ القُلُ ــتَ ع رِحب  
ـ   -5 ــ ــك َأن يغيــ ــا خَيالَــ ــب وَأن     حاشَــ ــروبِ ـ ــى الغُ ــَل ِإلَ   يمي
    

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج
  .10/225، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]7[

  

  :عرضوء على الشّ
َّل بھ على الشراب،   بالضم،:لنُّقْلا ) 1( ْتقال على النبی ذ، والعا: وقیلما یُتَنَق ْل بفتح النون االن َّق ھالن ُّ ابـن  : ينظر ،م ة ت ضم

 ).نقل(، مادة لسان العربمنظور، 
الغـالم الحـسن    : ، وتُرجح من معنى البيت أن الشّاعر قد قصد بها         م تعثر الباحثة على معنى اللّفظة     ل: شيشك )2(

 .اللّطيف

)3( بابمادة لسان العرب، ابن منظور: ، ينظراسم ماء بعينه: ك ،)كبب.( 
ى  { ة ولفظ ،ب ع بع ضھا بع ضاأي تت واتر ویت: نعم تَتْرى  ) 4( َ ْ ر ْ رى: وى، وألف ھ للتأنی ث وأص لھم صدر ك دع} تَت ت َ ، و

 ).وتر(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر،44، المؤمنون M,  +  *  )-   L : ومنها قوله تعالى

المنـاوي،  : ينظـر ،  وفيها منافع للناس، اهللا فى كتابه هايح اللواقح التى ذكر    وهى الر  ،ةن الجنّ م :ريح الجنوب  )5(
 .1/22، نهاية األرب في فنون األدب ، النويري، 4/55 ،فيض القدير

 كان أول من وضـع  ، من دور الخالفة المعظمة ،اسم لدار مشهورة جليلة المقدار واسعة األقطار ببغداد       : اجلتّا )6(
لحمـوي، يـاقوت،    ا: ، ينظر  ولم يتم في أيامه فأتمه ابنه المكتفي       ، المعتضد األميرأساسه وسماه بهذه التسمية     

 .2/3، معجم البلدان
ابـن  :  تطهيرهـا، ينظـر    :نوبمن محص، بمعنى نقاه وخلّصه مما يشوبه، وتمحيص الذّ        طهرت،  : محصت ) 7(

 ).محص(، مادة لسان العربمنظور، 
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  وصـاَل علَـى الخُطُـوبِ      ـقُ بِـه       َأنْـــتَ الَّـــذي ابـــتَهج الـــصديـ  -6
ــبِ      واصـــــْل بِكُتْبِـــــك ِإنَّهـــــا  -7 ــيشِ الرطي الع ــن ى مــه   أشْ
ــز      الملْــــدوغِ ِإن)1(هــــي رقْيــــةُ  -8 ــبِ   ع ــى الطَّبِي ــدواء علَ   ال

  )مجزوء الرمل(                                  :       بمصر)2( وقال يمدح الصارم خطلبا]8[

ــي  -1 ــا فـ ــَأنَـ ـ      ب الحـــب كَِئيـ   بوالهـــوى شَـــيء عجِيــ
ــي  -2 ــتْ قَلْبِــ ــاةٌتَيمــ ــ     فَتَــ ــسنُها حــــسن غَرِيــ   بحــ
ــ     رك لَكـــنمـــن بنَـــات التُّـــ  -3 ــا الَ تُجِيــ ــن دعاهــ   بمــ
ــر     مــن هواهــا فــي فُــَؤادي   -4 ــزفَـــــ باتٌ ولَهِيـــــ  
ـ   -5 ــسه ــانِ كَالـ ــا عينَـ ــصمي    ولَهـ ــمينِ تُـ ــصي)3(ــ   ب وتُـ
ـ  فَهي شَـمس لَـيس فـي        -6 ــ     اَأليـ ــلِ تَغيــــ يــ   بـامِ واللَّيــ
ــسمي  -7 ــيرتْ جِـ ــضيصـ   بوهـــي كَالغُــــصنِ قَــــضي     اب قَـ
ــصني  -8 ـــغُـــ   بغُــــصنُها غَــــض رطيــــ    كن ذَاوٍ ولَـــ
9-  رــــاقَانِ كَــــالبــــا سلَهو    ييــــــ)4(دــــــا كَثلُوهعي ب  

ــ     وعلَيهــــا كُلَّمــــا جِْئـــــ  -10 ــابِ رقيـ ــى البـ ــتُ ِإلَـ   بــ
ـــ  -11 ــراءى ِإن تَراءيـــ   ـــــتُ وِإن غبــــتُ يغيــــب    يتَـــ
ــب     كَيـــفَ أنْجـــو مـــن ســـقَامٍ  -12 ــه الطَّبِيــ ــانَني فيــ   خَــ

  

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :التخريج 
]8[ مان، ارابن الشّع220-10/219، قالئد الج.  

  

  :ضوء على الشعر
)1 ( قْيةُالر: مهمـا،       :  بالضعِ وغيررى والـصمكالح اآلفَة بقَى بها صاحروذَةُ التي يتـاج  الزبيـدي،  :  ينظـر الع

 .38/175، العروس
 ابـن األثيـر،     :، ينظر ين األيوبي صر، من أمراء صالح الد    والي م : لغ أبه ين قت صارم الد هو  : الصارم خطلبا  ) 2(

 في أخبار الروضتين: كتابهفي " ين خطلباصارم الدوالي مصر ":  بقولهةذكره أبو شام  قد  ، و 10/106،  الكامل
 .1/94ق/3، الدولتين

لـسان  ابـن منظـور،   :، ينظـر الشيء كما ينصمي البـازي إذا انقـض  اإلقبال نحو   أي  : االنصماء: تصمي ) 3(
 ).صما(، مادة العرب

)4 (  ،يدرةٌ: بفتح الباءالبيدرمادة لسان العربور، ابن منظ:، ينظرنبت معروف واحدته ب ،)برد.( 
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ــا  -13 ــن هواهـ ــانٍ مـ ــا عـ ــب     أنَـ ــو وتَطيــ ــي تَلْهــ   وهــ
  تَتَهـــــــاواه القُلُـــــــوب    مـــن رَأى كَـــالموت عـــشْقًا  -14
ــا   -15 ــارِم ِللعـ ــا صـ ــتَ يـ ــب      َأنْـ ــرِ نَقيـ ــي الخَيـ ــمِ فـ   لَـ
16-     ــرـذْ صالنَّــاسِ م ـهجـنْتَ وص    وــد ــصوب اكتَ بِجـــ   )1( تَـــ
ــتَ   -17 ــا فُهـ ــصالً وِإذَا مـ ــب      فَـ ــصلِ خَطيــ ــام بالفَــ   قَــ
ــا   -18 ج ــد ــسنِ قَ الح ــب ــا غَرِي ي     ــب ــد غَرِيــــ   ءك ِللرفْــــ
  ك وِإالَّ الَ يخيــــــــــــب     مــن بِــالَد الــشَّرق وافَــا     -19
ـ          -20   )2(نْيا عـــسيبمـــر فـــي الـــد    فَابقَ عمـر الـدهرِ مـا عـمـ
21-  ـــنـــا مي امـــوـــمِ اَألعصو      ــب ــدر رحيــ ــدره صــ   صــ

  

  )الطويل                                                                  ( :)3(وقال في الملك العزيز ]9[
  

1-  لَولِ  كُنْتُ ومَل الر4(قَب(  يبالَّذ قَنيــسي باِإليــاسِ    أيكــتُ ويلَق)5(ــُؤوب ي   
                                                        

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :التخريج 
  .10/221، قالئد الجمانابن الشّعار،  ]9[

  

  

  :ضوء على الشعر
)1( بوالص: دينظر،القَص  :3/212، تاج العروسبيدي، الز.  
، معجـم البلـدان  ، يـاقوت  الحموي،: ال أفعل كذا ما أقام عسيب، ينظر     : ويقال،   بعالية نجد  اسم جبل : عسيب )2(

 إننـا  تَجارأ :)الطويـل (امرئ القيس  وفي البيت تضمين من بيت      ،  3/369،  تاج العروس ، الزبيدي،   4/124
زار قريبنّإو . . . المي مقيمما أقام ع يوانامرؤ القيس،  ،سيب357 ،الد.   

لد بالقاهرة سنة و ،يوسف بن شاذي  صالح الدين األيوبي بن      بنين أبو الفتح عثمان     عماد الد هو  : الملك العزيز  )3(
كان نائباً عن أبيه في الديار المصرية لما كان أبوه بالشام، ولما توفي أبوه بدمشق استقل بمملكتها                 و) هـ567(

ـ 595(ي سنة    توف ء، وكانت مملكته خمس سنين وأشهرا     باتفاق من األمرا    ابن خلكان،   : ينظر ترجمته في   ،) ه
عقـد  ، العيني،   4/287 العبر في خبر من غبر     ،42/188،  متاريخ اإلسال ، الذهبي،   3/251،  وفيات األعيان 

 النعيمـي،  ،289، شـفاء القلـوب    أحمد،الحنبلي،، 2/7، طافـة مورد اللَّ، ابن تغرى بردي، 3/72،  الجمان
 .4/319، شذرات الذهبابن العماد، ، 1/293، الدارس

ـ : ينظـر  مع تقارب الخطى،     ،هو اإلسراع في المشي وهز المنكب     : الرمل )4( ، لـسان العـرب   ن منظـور،    اب
  ).رمل(مادة 

جَل عطيةَ تَفاُؤالً، ومثلُه تسميتُهم     إياس اسم رجلٍ من اَألوس الذي هو العوض، على نَحوِ تسميتهم الر           : اإلياس )5(
اضيبيدي، )أيس(، مادة لسان العرب ابن منظور،: وهو العطاء، ينظرا ع15/429، تاج العروس، الز.  
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2-   ـا    لَكُنْتُ مسِ آِئبقَدالم تي1(نِ الب(    يبــس ــب نَ ــه الغَرِي ــد في ــى بلَ   )2(ِإلَ

3-        ـةغَاي ـدعقُ ِلي ببالسي ونتَُؤخِّر    مــضــرِ الخحالب ــنم ــنَأيو  يــبقَل  

  )3(نَقيــب والعلُــومِ ِلغُــر القَــواَفي   نيالقَوافي فَـإنَّ   غُر َإذَا انْتَسبتْ   -4

  تَخيــب  في سواك   ظُنُون القَواَفي    ظَنِّـي وِإنَّمـا    األيـام  فَالَ تُخبِ   -5
 

  )الخفيف                                                              (                 : وقال بمصر ]10[

  األلْبــاب  تَنَالُهــا مــا  ثَمــرا     من غُـصونِ اَألمـاني     الجهُل يجتَني  -1
ـ         -2 ــا    وتَموتُ الرُؤوس فـي زمـنِ اِإليـ وعارِ جـــســاب ــشْبع اَألذْنَ    وتَ

  

  )مجزوء الكامل(           : وقَاَل بالموصل أيضا وقد هلَّ الهالل وفي جنبه نَجم يحفهما سحاب]11[

 

 

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :التخريج 
  

  .10/222، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]10[
  .سهانفسه والصفحة نف ]11[
  

  :ضوء على الشعر
  

، لـسان العـرب  ابن منظور،   : اسم فاعل من آب، بمعنى راجع، وهو من األوب بمعنى الرجوع، ينظر           : آئب ) 1(
 ).أوب(مادة 

)2 ( بيرجل نسيب منسوب  يقال  : نَس : ذو حب ونَ سمادة   لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر بس ،) وفـي  ،  )نـسب
، وكلُّ غريبٍ للغريـبِ نَـسيب      ....نا  ا ه ا غريبان ه  أجارتَنا إنّ  :)الطويل (البيت تضمين من بيت امرئ القيس     

  .357، الديوانامرؤ القيس، 
  ).نقب(، مادة لسان العربابن منظور،  :ينظر ، النقيب الرئيس األكبر:نَقيب ) 3(
  

ــُؤوس َأدرِ  -1 ــي الكُــ   الحبـــاب فَقَـــد رقَـــص طَربـــا    وغَنِّنــ

ــرب فَ  -2 ــواشْ ــلَّ دقَ ــالَ ه ــةُ ُل     الهِ ــم وآفَــ ــشَّراب الهــ   الــ

ــا  -3 ــم     وجنْبـــه تَـــراه َأو مـ ــا نَجــ ــحاب يحفُّهمــ   ســ

ــه فَـــخٌّ   -4 ــظ م     يهـمــــ فَكَأنَّـ ــه ِللَفْــ ــهاب حبتــ   شــ
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]12[ يمدح بها شمس الد ويلالط(                               :)2( قاضي دارا)1(ينوقال من قصيدة (  

   فـي هـواه َأتُـوب      )4(وهْل بعد شَيبِي      نَـصيب  )3(فـي الـسلُو    َأعاذَل ما ِلي    -1
  وَأطيـــب تَعذَاِلـــه ِإلَـــى َأميـــُل    مـن الهـوى    خَالٍ ِإذَا عذََل المشْتَاقَ    -2
ــي    مثْـَل مـا    بِالحـب  هيرنِّحني ما فَـا     -3 ف نَّحــر ــضيب)5(وادي اَألراك تَ    قَ
4-  حــي نَــونطْرِبيــامِ وم6(الح( ــيِإنَّنحِ     وولَى الدع)7(     وبطَـر اممالح ا نَاحم  
5-  ــد ــا قَ بح ــتِّم ــي ُأكَ انرب  هدوــد ص      جِيــبذَا لَع ــا ِإنبجع ــرِضعيو 
ــي    -6 قْتُلُنيقًَا وــو ــي شَ لُنمحــىي ــن    قلً ع ــد عبيو ــب ــو قَرِي هو ــي عينَ  
7-  قَــد اءِلــر سلَــيو ــرــي  أضتجهبِم    برو اهـــوس ـــبطَبِي نيــالَم   العـ
ــوقي     مـن الحـب زاِئـرا      طَيفٌ ِإذَا مر بِي    -8 ــوُل وفَ ــب  َأقُ ــاهد ورقي   شَ
  العـاني المـشُوق ذُنُـوب      ِإلَيك مـن      الوصلِ يا طَيفُ هـْل بـدا       بِحقِّ لَياِلي   -9

  رِضـــا فَُأجِيـــب دالَالً ويـــدعوني    بِوجهِـه  ِإذَا قُلْتُ َأهـالً صـد عنِّـي         -10
ــا ذَاك ِإالَّ  -11 مطُ وــر ــواتَرتْ فَ ــب تَ ح     نم هلَيتِّ    عـشنِ المـي8(الب(  بخُطُـو   

  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :التخريج 
  

  .10/223، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]12[
  

  :ضوء على الشعر
)1(  ين قاضي   شمس الد)بن المختار بن محمد بن شريف أبو الفتح، من شعراء مصر، مشرف            عبد اهللا    هو): دارا

 أيوب،عالم  بدواوين قوص وأسوان من قبل الملك الكامل محمد بن الملك العادل سيف الدين أبي بكر محمد بن                
  ار: ينظر هـ، 644 ل والشعر، توفي سنةفي الكتابة والترسابن الشَّع ،وقد ورد ذكـر  3/182، مانقالئد الج ،

 أبـي :  كتابي، في ومستحثه على المكارم ومشيره الملك العادل،س الدين المعروف بقاضي دارا وهو وزير شم
 .29/4، في فنون األدب نهاية األربالنويري،  و،459 /4 ،الروضتين في أخبار الدولتينشامة، 

، معجـم البلـدان   الحموي، يـاقوت،    :بلدة في لحف جبل بين نصيبين وماردين من بالد الجزيرة، ينظر          : دارا )2(
2/516. 

)3( لُومادة لسان العربابن منظور،  :ينظرالنسيان، ، الس ،)1/287،المصباح المنير، أحمد، الفيومي، )سال. 
 .وردت في األصل شيبني، وبها ال يستقيم الوزن، والصواب ما أثبتته الباحثة )4(

 ).أرك(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرشجر السواك: األراك )5(
 .الحمأم وبها ال يستقيم المعنى، والصحيح ما أثبتته الباحثة: في األصلوردت  )6(

 ).دوح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرالشجرة العظيمة المتسعة من َأي الشجر كانت، : الدوحةُ: الدوحِ )7(

 ) .شتت(، مادة لسان العربابن منظور، : االفتراق والتفريق، ينظر: الشَّتًُّ: المشتّ )8(
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   البانِ وهـو رطيـب     )1(خُوطُ كَما ماس     نَـاعمٍ   مـن الرمـلِ    يميس علَى دعصٍ    -12
13-   هــاب ضر ــَأن ــرٍ كَ ــن ثَغْ ع مــس بيو      ــه ــتْ منْ زِجِإذَا م  ــب يــةُ ط امدالم  
  فغَرِيـــب نَحيـــٌل وَأمـــا حـــسنُه     )2(ا خَــصره فَمزنَّــرمــن التُّــرك َأمــ  -14
ــرقَّ    -15 ــاع فَ بــا الَ ي رِق ــك ــي تَملَّ ــلِّ     ِل بِح ــر زِيا والتــشْك 3(لم(ــب لَبِي   
ــى  -16 ــامفَتً والع ــام اَألي ــع ــٌل  أينَ احم      ـنس كحَأضو      بقَطُـو ـوهرِ وهالـد  
  فيـه حـصةٌ ونَـصيب      )4( َأبِي الفَـتْحِ      ذي النُّهـى   فَما منْصب إالَّ وِللـشَّمسِ      -17
ــلُّ  -18 ــالَم)5(تَفُ ــطِّ َأقْ ــاح الخَ رِم  ــه خَطِّ    ريوونا دــلُهس   يبامِ تُــصهالــس  
ــى الَ      الـدهر معـسرا    يموُل حتَّـى الَ تَـرى       -19 ــصب حتَّ ــاُلويخْ ــديبيقَ ج   
ــدر      بيـتٌ عمـاده  )6(لَه من عمـاد الـدينِ       -20 صو ــع يفر ر ــود ــبِللْوفُ   حي

  )مخلَّع البسيط(                            :                              بالموصل في غرض له وقال]13[

ــوبِ  -1 ــتُ بِج ــرى كُنْ ــالِ مغْ الجِب    كَــانِلــي و ــابِحس جِيــبم  
2-  ــلُه ســوِي  ُأر هــالَمِ ي ــي الظَّ ــوٍ      ف ــوِي دلْ ــا ه لَه ــب   )7(وجِي
3-  ــين فَح ارز يبــش ــي الم ْأسر     ــر ــي َأثَّ ف  يبــش الم همــس   جِ

  )يفالخف(                                  :                                   )8(وقال في هيثم المعلّم] 14[

ــن    اَألو يــا َأوَل العقَــابِ قُــْل ِلفَــرخِ  -1 م الَد ةــض يــا ب الَهع ــاب عقَ  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :التخريج 

   .10/224، قالئد الجمانابن الشّعار،  ]13[
  .والصفحة نفسهانفسه ] 14[

  

  :ضوء على الشعر
 ).خوط(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، الغُصن الناعم: الخُوطُ )1(

)2( نَّرزمادة لسان العرب، رابن منظو: ينظروهو الحزام على وسط الجسم، : فَم ،)زنر.(  
  . الباحثةهتأثبتوالصحيح ما وبها ال يستقيم الوزن المشْكالرت : وردت في األصل )3(
 .ابن قاضي دارايقصد :  الفتحأبو )4(

 ).فلل(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرربالكسر والض: الفّل: تَفُلُّ )5(

)6( يقصد الملك العزيز عثمان بن يوسف: ينعماد الد. 

   .2/211، تاج العروس، ينظر، الزبيدي، مدخَلُها: جيب اَألرضِ، و جيوبجمع: بيجِ )7(
 . لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: هيثم المعلّم )8(
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ــى     تَدرِي ما قُلْتُـه فيـك حتَّـى        لَستَ  -2 ــاوى علَ ــ تَتَع ــالَب كأخي الك  
  )المنسرح   (                 : وقال يمدح الملك الصالح محمود بن محمد على الشراب ارتجاالً]15[

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :التخريج 
  

  .10/220 ، قالئد الجمان ابن الشّعار، ]15[
  
  

  :ضوء على الشعر
  

ابن منظـور،   : ، ينظر ما قرب من خير أو شر      :ه الباحثة، والدنا  والصحيح ما أثبتت  ) الدنى(ألصل  وردت في ا   )1(
  ).دنا( مادة ،لسان العرب

 مادتـا ،  لـسان العـرب   ابن منظور،    :، ينظر صوت العسكر : اللَّجب،  الجيش العظيم :  الجحفل :)جحفَالً لجبا ( )2(
   ).لجب (و) جحف(

  ).فتق(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرطيب الرائحة مخلوط بالعود وغيره،: مسك فتيق )3(
)4( الومن عنب أو غير ذلـك إذا        اللون الوكب سواد و ،، وأكثر ما يستعمل في العنب      نضج سواد التمر إذا  : بك ،

 ).وكب(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر ،واد إذا أخذ فيه تلوين الس،ا وكب العنب توكيب،جضنَ

  ).ظبا(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر حد السيف وطرفه،): ظُبا( )5(
جمهرة العسكري،   :ي السماحة والجود والكرم، ينظر    يضرب ف  وأسمح من حاتم مثل      ، حاتم الطائي  يريد: حاتم )6(

 .1/336، األمثال
 

1-  ـــهبانوتْ جـــعصـــسٍ رلجمنَا     والــد ــر ــا نَاص ي ــاك لْيــا)1(ع بذَه   
2-    ـاتُهكَاس ورـ      تَد ــمزج    وقَـد عقَـد الـ ــدر ـ ــن ال ــا م لَهوــا ح ببح   
3-   ةــو ــة حلْ ــع قَينَ ــتْ م    )2(لَجِبــا خلْــتَ جحفَــالً  َأكُفُّهــا    ِإذا عبِثَ
4-  ــن ع مــس تَب  ــه ــَأن بِ ــٍؤ كَ ــسكًا    لُْؤلُ ــا م ــاو )3(فَتيقً بكا وــر نْب4(ع(   
ــشَّ  -5 ــروقُ ِلل ــِإذَاي ــا ف بِ رِيقُهــا     ر مجــز ــ م رِيقُه ــْأس ــذُبا االكَ ع   
6-   ِإنــةٌ و يــتْ ظَب ــرتْ ِإن لَفَتَ ــك    نَظَ نِ ِإلَيفُــوالج ــن ــلَّتْ م ــا س 5(ظُب(   
ـ    م تُجلَى علَى   -7 ــعالَمِ    اِلك يسود علَى الــ ــا  ــ ــةً وَأبـ ــا كَرِيمـ    ُأمـ
   تُبخِّــــُل الــــسحبا وراحتَــــاه      نَـدى ويـدا      )6(أسمح من حـاتمٍ     -8
9-    ــة ــالَ منَّ ــي بِ طعــلٍ  ي    طَلَبــــا مَؤمــــٌل ا انْتَحــــاهإذَ    والَ ملَ

10-  ــود تَج   ــك لم هــود جــا الَ ي م    هــر ــستَرِد وغَيـ ــا يـ ــا مـ    وهبـ
11-    نَاِئلَــــهو ـــهامإنْع جــي    تَـــر ــذَلٍ ف ج ِإن ــر ــضبا والمفَ    غَ
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشعر
لـسان  ابن منظور،   :ينظر ،نقصان المرتبة : ، والحطة ، واحدتها حطة  فل مراتب الس  وهو :الحططمن  : تستحط )1(

  ).حطط(، مادة العرب
 ، عربي ليس ب  ،الرديء من الدر  هو  : ، وقيل خَرز بِيض يشَاكل اللُّْؤلَُؤ يخْرج من البحرِ وهو َأقَلُّ قيمةً         : مخْشَلَب )2(

، واستعمل الشاعر لفظـة     استعمله على ما جرت به عادة العامة في االستعمال واسمه في اللغة الخضض             هلكنَّ
: مـشْخَلَب، ينظـر   : ، ويقـال  3/106،  تاج العروس الزبيدي،  : ة، ينظر  إلقامة الوزن، وإتمام القافي    )مخشلباً(

 .268،  الدخيلشفاء الغليل فيما في كالم العرب منالخفاجي، شهاب الدين، 
وبه ال يستقيم الوزن، وقد أثبتت الباحثة مـا يقـوم           ) شعر فتى فاق الورى أدبا    : (ورد عجز البيت في األصل     )3(

 .الوزن
تَمشي القَطُـوفُ إذا غَنَّـى       : ابن هرمة  لقول غَنَّت الحداةُ بِه،  : ولعّل األصوب ) عنّتْ(وردت في األصل  : غَنّت )4(

 ).بله(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرلنجيبة بلْه الجِلَّةَ النُّجبامشْي ا *** الحداةُ بها
 .احثةبالهمز والصحيح ما أثبتته الب) إجهد(وردت في األصل  )5(

 .وبها ال يستقيم الوزن) استطعت(في األصل  )6(

والبر ... ل بي فالموت أعذر لي والصبر أجم    : ، ووقع في قول المتنبي     هو مثل مشهور   )الدنيا لمن غلبا   (:قوله )7(
: ، ينظر والملك بعد أبي ليلى لمن غلبا     : إذ يقول : ، ووقع في عجز بيت مروان بن الحكم       أوسع والدنيا لمن غلبا   

زهر األكـم فـي    ، اليوسي،   1/29،  الحلة السيراء ، ابن األبار،    1/121 ديوان أبي الطيب المتنبي،   العكبري،  
  .232-1/231،األمثال والحكم

)8( لَالبنيةه :رِ              :، يقال ء وسعة العيش  خاالروكـس وفتْحِ الالمِ وسـكونِ الهـاء الباء شِ بضميمن الع ةينلَههو في ب 
 .34/276، تاج العروس، الزبيدي، )بله(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،في سعة ورفاهيةي أََ: النُّون

12-   سشَم دجـ     تَس الــص لَسى ِإذَا جحالض    ــاِلح ص رــد ــا والب عطَو ِإن ــار بك   
ــك     هيبتُـــه  النُّجـــوم)1(وتَـــستَحطُّ  -13 ــن فَلَ ةً  معــب س ــم ا ضبــه    شُ
ــاهى  -14 ــادهم ِإذَا تَبــ ــام ســ ــقِّ    األنَــ حو رــو ص ــن ى مرــو ــسبا ال    نَ
15-   ــك ــتُ في كًــ  نَظَملــا م ي حيــد ا    االمراهــو ا  جــشَلَب ــتُ مخْ ــا نَظَم 2(م(   
16-  رــع ــلِّ ش ــذْ  فَخَ ــك وخُ ــاعِ عنْ عـا             الربى َأدرفَـاقَ الـو فَتًى قَـد رع3(ش(  
17-  ِإن تَزِيــد اةُ)4(غَنَّــتــدالح  ا     بِــهدوتــا  ر ــْأس بينَنَـ ــا الكَـ   طَربـ
18-  ــد ــلٍ فَــالَ تَح جر ــنــانِ ع مــي الزلَـــى    فع اِليـــكعم قُّـــهـــا حبجو   
ــي  -19 ف يكــس ـــ ينْ ــابِرِ بال ــدحِ    أرُؤسِ المنَ م ــع ــاء جمي ــن ثَنَ ــا م خَطَب   
ــ  -20 ب كَــمنِلــي ي غَاِئــبُل الرــذ بي ــنم    نــي بو ــن ــا م بغــا ر م ــد عــلَّ ب م   
21-    دهلَى )5(اجـ        ع    )7(الـدنْيا ِلمـن غَلَبـا      فَِإن )6(ـطَعتَ    غَلْبِ من تُعاند مـا اسـ
ــقَ  -22 رِ وابهــد ــع ال مــة نيلَهــي ب ــا    )8( ف ــاقَ م ــصبا  شَ ــه فَ بِيبا حــب ص   
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يار  الد  صاحب -عثمان بن يوسف بن أيوب    أبا الفتح    وقال يقتضي الملك العزيز عماد الدين      ]16[
تخدمه-ةالمصريسطاوِل به حتى يالكامل  (                                              : وكان ي(                    

  

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التخريج
  .10/221، قالئد الجمان عار،ابن الشّ ]16[

  

  

  :ضوء على الشعر
  

يعفونك أي يأتونك يطلبـون مـا       هم الذين   : األضياف وطالب المعروف، وقيل   :  والعفى لعافية والعفاة ا :العفَاةَ ) 1(
  ).عفا(، مادة لسان العربابن منظور، :ينظر ،عندك

 ).يقق(، مادة لسان العربابن منظور، :شديد البياض ناصعه، ينظر: يقَق ) 2(

!    "  #    $  %  &  '  M 8 7 ، ه العزيـز   في كتاب  ملكَةُ سبَأ التي ذَكَرها اُهللا تعالى      :بلقيس ) 3(
  +  *   )  (L ،15/467، تاج العروسالزبيدي، : ينظر،  23 النمل. 

 .، والصحيح ما أثبتته الباحثةيستقيم الوزنال  وبها وردت في األصل جليت: جليت ) 4(

رف بمْأرِب، من صـنْعاء     هي مدينة تُع  وسبأ  والصحيح  للضرورة الشعرية،    بتسهيل الهمزة ) سبا(وردت  : سبأ ) 5(
 صاحبة باليمن كانت تسكنها بلقيس) بلْدة بلْقيس( اسم ) سبأ(و،  كانَتْ َأخصب بِالد اهللا   باليمن وهي اآلن خراب،     

: ينظـر ،   22النمـل،     M 8 7   Ò  Ñ  Ð    Ï  ÎL  ،سليمان عليه السالم المذكورة فـي القـرآن       
 .3/181، عجم البلدانم، ، ياقوتالحموي، 302، ألقطارالروض المعطار في خبر ا، الحميري

)6 ( أي شريف، و    : يقال: أغر لـسان  ابـن منظـور،      :ينظر،  كريم األفعال واضحها، وهو على المثل     رجل أغر
 ).غرر(، مادة العرب

)7 ( ةيعسأي : قيليقال ذلك للرجل الجواد، و ومجتمع الكتفين،   : هناالدسيعة  ،  فالن ضخم الدسيعة  :  يقال ،العطية: الد
ابـن   :ينظـر  ،سميت دسيعة لدفع المعطي إياها بمرة واحدة كما يدفع البعير جرته دفعة واحدة     و،  كثير العطية 

 ).دسع(، مادة لسان العربمنظور، 

ــذي  -1 ــن الَّ ــِئلْتُ ع ــوُل ِإذَا س ــاذَا أقُ ــاةَ     م ــه العفَ ــى بِنَاِئل ــا)1(أغْنَ غَبَأرو   

  روضــا وقَــد كَانَــتْ محــيالً مجــدبا    وسقَتْ مكَارِمـه العطَـاشَ فََأصـبحتْ        -2

ــا    -3 سنْداِئقَ ســد الح ــه ما بَِأنْعــس    ونَــورٍ أشْــهبا)2(ٍ تَفْتَــر عــن يقَــق    وكَ

ــا  -4 ــِئلْتُ م سوــة حدِلم ــز ــذََل العزِي ــا      ب ــسنها وتَعجبِ ِلح ــان مالز دــج س  

5-       سـيلْقي بِبلَـدب نتُ مَأتَي3(و(  ـيتْ     الَّتيلج)4( ابس نا الَ مهشرجِْئتُ بِعو)5(  

6-  لــا م تُهَأنْكَحــر ــا َأغَ ــذَّبا)6(كً هم     خْمض ةيعسـَا   )7( الد   عاِلمـا متَأدبـ

ــا مثْــل    :لَم يجد الجواد يقَـاُل ِلـي      : ِإن قُلْتُ   -7 بثَي كــر ــرد بِكْ زِيــزِ يالع  
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ــي    حاشَا ابنِ يوسفَ َأن يخَيب شَـاعرا        -8 ثْنــا ي بغَرمقًا  وــشَر م ــه لَيع  

ــا    لملُـوك بَِأسـرِهم   ملكًا َأجـلَّ مـن ا       -9 ــا ُأم َأب هِمــيع مج ــن م مــر   وَأكْ
  

  

]17[ وقَاَل بالمولِصاتَ وقد بالوافر      (                                          :  ام في الحم(  

ــ    ُأنَـاة  علَـى  مِ الجحـي  رقَدنَا في   -1 ــم لُييلَتَنَ ــفا ولَ ــانَخَ ابهالت   

  الثِّيابــــا فَــــَألْقَين هــــاَأفَاعي    نَــزتْ الــصبح فَلَمــا َأن تَــراءى  -2

3-  قَترحو ابـذْ  )1(اِإلهـ  فَم ــتُ    اـنَزعنَ أيــَل ر ــر الطَّ غَم ــد ــا قَ اباِإله  
  

وقد نفذ إليه رقعةً فأبى غالمـه أن يحملهـا     وقال في شمس الدولة المبارك بن الَّنفيس بن مخطر         ]18[
  )الوافر (                                                                                            :إليه

 

1-  ــك ــتُ ِإلَي كَتَب ــك ــمس الملْ ــاشَ ــقَّ     خَط حرِ وــد ــك َأن ِلقَ ثْلــا م ابهي  
ــتُ  -2 ــالَّ  وقُلْ ه ــشَاك ــن يغْ ضِ معــب ــصاحبِي     ِل ــتَ ِل ــا حملْ تَابــذَا الك ه  
  )2(شَمس الملْـك يـابى     أخَافُ وقَاَل     قَلـــيالً رقَاعتـــه مـــن فَـــَأطْرقَ  -3
4-  دــر ــْل ي هــتُ و ــشَّمس فَقُلْ ــا ال خَط     ـنمــض ــي تَ ا فابــر ــه شَ تتَابك  

  

                                    :   بالمحلّة الغربية)3(يمدح المنتجب وقال ]19[

  
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :التخريج 
]17[ مان، ارابن الشّع10/222، قالئد الج.  
  .10/225، نفسه ]18[
  .219-10/218، نفسه ]19[

  

  

  :ضوء على الشعر
  

 ).أهب(، مادة لسان العربابن منظور، :الجلد ما لم يدبغ، ينظر: اِإلهاب )1(
 .للضرورة الشّعرية) يابى(بتسهيل الهمزة وأثبت الشّاعر لفظة ) يأبى(في األصل  )2(

: قله عن ابن المستوفي أنههو أبو عثمان المنتجب بن أبي محمد الواسطي، وقد ذكر أبو شامة فيما ين         : المنتجب )3(
 وسافر إلـى  ، عظيموكان له قبوٌل، المنتجب بن أبي محمد البحتري الواسطي ورد إربل ووعظ بها      أبو عثمان   

 وأنفذ له نور الدين جملة من مال فلم يقبلهـا      ،  ين محمود بن زنكي بن آق سنقر إلى الشام بسبب الغزاة          نور الد
ويدلُّنا على أنه كان واعظًا وله قبـوٌل         1/55،   في أخبار الدولتين   ينالروضتأبو شامة،   : ، ينظر ها عليه ورد ،

زيـن فـي الـدين    ( المنتجـب  بأنها ونَالذي قاله الشّاعر مومن القصيدة نفسها، ) 16(عظيم بيت الشعر رقم   
  ).اللّقب
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     )مجزوء الرجز(
1-     برــض ــمِ ال طَع ــن ــذُّ م ــاء       )1(َألَ م ــن اغَ مــس ــا انْ مــب   العنَ

ــتْ   -2 ــد عتِّقَــ ــةٌ قَــ   )2(مــن عــصرِ هامــان حقَــب       مدامــ

ــرى     -3 ــيء يـ ــتْ والَ شَـ ــب     كَانَـ ــادى ورجــ ــَل جمــ   قَبــ

  قَالَِئــــدا مــــن الحبــــب       جِيـــدهافـــيقَـــد نَظَمـــتْ   -4

ــي    )3(هــــا ِإذَا مــــا بزِلَــــتْلَ  -5 ــب فـ ــلِ لَهـ ــسق اللَّيـ    غَـ

ــذَّهب     كَالـــــشَّمسِ ِإالَّ َأنَّهـــــا   -6 ــون الـ ــن لَـ ــسن مـ   َأحـ

ــا    -7 ــى بِه ــرقُص ِإذْ غَنَّ ــرتَ ــي)4(اووقُر     ال ــرب فـ ــأسِ طَـ   الكَـ

ــ  -8 ــعاعهاكَــــ   )5(بنَــــان ســــاقيها خُــــضب    ـأنَّما شُــــ

9-   ــة ــماعِ قَينَــ ــى ســ ــسب      علَــ ــرومِ نَـ ــن الـ ــا مـ   لَهـ

ــا  -10 ــدالَ  لَكنَّهــ ــن الــ ــي    مــ ــى لِ تَنْتَمــ ــرب ِإلَــ   العــ

ــةٌ  -11 ــا جارِيــ ــن دونهــ ــصفَاحِ     مــ ــيض الـ ــب بِـ   )6(واليلَـ

12-  ــق ٍ   كَــماشع ــنتْ مــلَبــا     س ــنْجِ عينَيهــ ــلَب بِغُــ   ســ

ــومٍ     َألربـــابِ الهـــوى  فيهـــا  -13 ــرء ِلقَــ ــب بــ   )7(وعطَــ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  :عرضوء على الشّ
  

  ).ضرب(، مادة لسان العربابن منظور، :العسل األبيض الغليظ، ينظر: الضرب )1(
ـ ابن منظور،   : ة ال وقت لها، ينظر    مد: واحدها الحقْبة، والحقْبة بالكسر السنة، والحقْبة من الدهر       : حقَب )2( سان ل

  ).حقب(، مادة العرب
 ).بزل (، مادةلسان العربابن منظور، :شُقَّت، ينظر: بزِلَت )3(
ناجود الشرابِ الذي يروقُ به فيصفَّى والشَّراب يتَـروقُ       : وقيل  وآلة ترويق الماء والخمر،    المصفاة،: الراووق )4(

ابن منظور،  : ، ينظر  الصافي من الماء وغيره    وهو: وقالر: الكأس بعينها، مفرده  : ، وقيل منه من غيرِ عصرٍ   
 .25/376، تاج العروس الزبيدي، ،)روق(، مادة لسان العرب

 ).خضب(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظروفيها عيب عروضياخْضر، : خُضب )5(
)6( لَبوع، وقيل : اليرس     : الدها ِإلى بعض تُلْببعض زخْرلود ية   جروع   على الرؤوس خاصمن  ، مثل الد هـا الواحد :

 ).يلب(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرحديدالفُوالذُ من ال: اليلَب: قيل و،يلَبةٌ

)7( طَبمادة لسان العربابن منظور، :ينظر الهالك،: الع ،)عطب.(  
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14-  سلَـــيـــرٍ ونَاص ـــنِئيسِ     ِلـــي مى الـــرـــوس ـــبنْتَجالم  

15-  ـــنِإلَـــى م حـــدالم رـــيص     يــــهادأي ــــودج بــــبس  

16-  ــد ــا قَـ ــشِّعر كَمـ ــن الـ ــب      زيـ ــدين اللَّقَـ ــي الـ ــن فـ   زيـ

17-   ــن ــه مــ ــدى فَكَفُّــ   ســحب  )1(ســحبان لَــو شَــاء       النَّــ

ــو درجـــــ  الَ زاَل  -18 ــالي     ايعفُـــ ــن المعــ ــب مــ   ورتَــ

       )3( يقتضي الوزير ضياء الدين أبا العباس أحمد بن القاسم بن شيخ الـسالمية             )2(وقَاَل بآمد  ]20[
  )مجزوء الرجز(:                             وقد هجم الشتاء حطَبا- وهو يومئذ وزير ملك ديار–

  
  

1-     ــب ــاِلي الرتَ ا عدــي ــا س ــا    ي ــم وعاِلمــــ   األدب جــــ
  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج
  .10/222، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]20[

  

  :عرضوء على الشّ
، اسم رجل مـن وائـل     وهو  : بانح وبه سمي س   ، به رجل سحبان أي جراف يجرف كل ما مر       : يقال: سحبان )1(

،  من سحبان وائـل    )أبلغ ( أفصح : فيقال ،ب به المثل في البيان والفصاحة     ضرا ي ا بليغً نًس كان لَ  خطيب العرب، 
، مادة لسان العرب، ابن منظور، 1/249، مجمع األمثالميداني، ، ال 1/204 ،جمهرة األمثال العسكري،   :ينظر

 ). سحب(

بلد قديم حصين على نهر دجلة يقع في منطقة ديار بكـر بـالجزيرة قـرب                ،   لفظة رومية  ،بكسر الميم  :آمد  )2(
ثيـر   ينسب إليها ك، ويطلق عليها ديار بكر باسم المنطقة التي توجد فيها وهي اليوم من بلدان تركيا              ،ميافارقين

أي آمـد  ) قره آمد( يسميها الترك ، صاحب التصانيف المشهورة  ،الكاتب،   أبو الحسن اآلمدي   :من العلماء منهم  
حروب المتتابعة بين  وكثر ذكرها في ال   ، هي من الحصون القديمة التي تداولتها الدول       ،السوداء لسواد حجارتها  

وفتحت آمد في   ،منهم ثم بين المسلمين والصليبيين     وال سيما الحمدانيين     ، ثم بين الروم والعرب    ،الفرس والروم 
، com.islam-al.www://http،  56/ 1 معجـم البلـدان    الحموي، ياقوت، : ، ينظر سنة عشرين من الهجرة   

 .64/ 1، باألماكن الواردة في البداية والنهاية تعريف
)3( السبينهما ثمانية فراسخ للمنحدر إلى بغداد مشرفة على         ،دجلةالموصل على شرقي     قرية كبيرة بنواحي     :ةالمي 

:  فيها كـروم ونخيـل وبـساتين وفيهـا    ،شاطىء دجلة وهي من أكبر قرى مدينة الموصل وأحسنها وأنزهها       
ين ينسب إليها أبو العباس أحمد بن أبي القاسم بن أحمد السالمي المعروف بضياء الد             ،  حمامات وجامع ومنارة  

 ونشأ بالموصل وتفقه بها وحفظ القرآن وتوجه إلى ديار بكر فـصار     هـ،545 ابن شيخ السالمية ولد بها سنة     
وبنى بآمد مدرسة ألصحاب الـشافعي  ، وزيرا لصاحب آمد قطب الدين سليمان بن قرا أرسالن وبقي عليه مدة 

فيحسن إليهم ثم فسد مـا بينـه   ووقف عليها أمالكه هناك وكان له معروف وفيه مقصد وكانت الشعراء تنتابه        
/ 3 معجم البلـدان   ،ياقوت الحموي، هـ،   612 سنة   اكان حي وبين قطب الدين ففارقه وقدم الموصل فأقام بها         

 .إال في معجم البلدان ومراجع مصادر من ها ترجمة له فيما بين يديتعثر الباحثة علىلم  ،234
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ــا  -2 ــرا ويـ ــشَْأ ِإن وزِيـ ــو    يـ ــاء وِإن يمحــ ــب شَــ   كَتَــ
3-  هــر ــذُ وَأمــ ــن َأنْفَــ ــعِ    مــ ــسهام وقْـ ــي الـ ــب فـ   اليلَـ
ــاحبا  -4 ــودني وصـــ ــن    عـــ ــه مـ ــظَ كَفِّـ ــذَّهب لَفْـ   الـ
5-  ـــــنمو تُـــــهيــي    ِإذَا نَاد ــلِ فـ ــومِ مثْـ ــب ذَا اليـ   وثَـ
6-   ــمجه ى  قَــدــسع ــا    الــثَّلْج ــن تَميرنــ ــب مــ   الحطَــ

]21[ ب يونس بن أحمد القُرقُوبيا جواب كتاب ورد عليه من بغداد من المقر1(وقال أيض( :  
  )مجزوء الكامل                                                      (                                           

1-   ــكتَابافَــى كــا وي بقَــرا    مـــدي فَبنـــذَكِّري بـــرَأعو  
2-  ــن ــبِ ع ــانِ طي عيا رــشَّب   بـــالزوراء نَلْعـــب ونَحـــن بِ    ال
ــر     وكــــد َأســـطُره  فَلَثمـــتُ   -3 يــي تُ َأط حفَر ــن م بــر   وَأطْ
4-   ــام ــه َأيــ ــضتْ للّــ ــتَ      مــ ــا وَأنْ ــب  وَأنَ ــلِّ مكْتَ   )2( بِكُ
ــو  -5 ــَأخْالَقٍ  نَلْهــ ــذْ بِــ ــن ا     َألَــ ذَ م ــب ــا وَأطْي مــالَ طَع   لطِّ
ــيشُ  -6 ــورا والعـ ــضر الـ ــذْهب  )3(قِ     مخْـ نِ مــي الكُم زــر    مطَ
7-  ـــعم ةـــرــْأ جِي ــي      مـــا زاَل نَـ ــُل ف ــشْرب  كُ ــسهِم ونَ   مجاِل
8-  اءــض ــار القَ قَ جــشَر ـــ فَ ــشتُّ     ال الم نيــب ــرب  ـ ــا وغَ   بِنَ
9-  الَـــتـــا زا منْيــا     تَجِـــي الـــد ــدا ء بَِأهلهـ ــذْهبَأبـ    وتَـ

  ـ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .5/461، مجمع اآلدابابن الفوطي،  :، واألبيات الثالثة األولى في10/224، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]21[
  

  :عرضوء على الشّ
  

اعر، صـديق البـن     بي الشّ ونصور يونس بن أحمد القُرقُ    هو المقرب أبو م   : المقرب يونس بن أحمد القرقوبي     )1(
ُ وبي، نقلها عن القالئـد،      5/461،  مجمع اآلداب ابن الفوطي،   : الكتّاني، ينظر ترجمته في    ق ْ ُر نـسبة إلـى   : والق

بلدة متوسطة بـين واسـط والبـصرة     ( قريبة من الطيب بين واسط وكوراألهواز  مدينة وهي    بالضم، وبرقُقُ
 .3/28، باب في تهذيب األنساباللّاني الجزري، ، الشيب)واألهواز

لسان ابن منظور، :موضع الكُتّاب، أو موضع التَّعليم، ينظر : المعلِّم، وقيل هو الذي يعلِّم الكتابة، وقيل      : المكْتَب )2(
 ).كتب(، مادة العرب

ـ  ، ابن منظـور : ينظر، خضرة األرض من الحشيش وليس من الورق    :  بالفتح :الوراق )3( ، مـادة   ربلـسان الع
 ). ورق(
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  :  التّاءقافية *  
  )المجتث                    (: بعيد الفطر في الحصن)2( محمد بن داود)1(وقال يهنِّي نور الدين ]22[

1-   ــد ــن  بِالعيـ ــن  تَهـ ــا مـ  لَـــــه الزمـــــان مـــــواتي    يـ
2-  برِيًئــــا واشْــــريًئــــا منه     ــات ــاك وهـــ   بِخُُـــــذْ وهـــ
3-  ــشُب ــرا يــ ــنَاها خَمــ   الكَاســــات كالنَّــــارِ فــــي     ســ
ــى   -4 ــافُ َأن تَتَلَظَّــــ الـــــسقَاة منْهـــــا َأكُـــــفُّ    َأخَــــ  
ــشهدوها ا  -5 ــب َأن يـ ــشْـيحـ   شُــــهود فــــي الحانَــــات       لـ
6-    اعِ فَتَــــاةــم ــى ســ ــاة      علَــ ــلِّ  فَتَـــ ــزرِي بِكُـــ   تُـــ
7-    درِ خَـــوالخَـــص قَـــةيق3(د(      ــات ــة الوجنَـــــ   جميلَـــــ
ــ  -8 ــشْدو فَيغْنــ ــاتَــ ــات     ي غنَاهــ ــة  النَّايـــ ــن َأنَّـــ   عـــ
9-  داود 4( كَـــَأن( تْلُـــو الـــزي        اتــي  الخَلَــــو ــور فــ   زبــ

ــرِي    -10 ــوالَي يجـ ــكْر مـ ــالَة     َأو شُـ ــلِّ صـــ ــب كُـــ   عقيـــ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .10/226، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]22[
  

  :عرضوء على الشّ
 وخلف ابنين فملـك      قرا أرسالن بن داود بن سليمان بن أرتق، صاحب حصن كيفا وآمد،            نور الدين محمد بن    )1(

ـ 581 و   562( حكم بين سنتي     مان ولقبه قطب الدين   كاألكبر منهما واسمه س    ـ 581( توفي سـنة     ): ه ، )هـ
 فـي أخبـار     الروضـتين أبـو شـامة،      ،10/133،  الكامـل فـي التـاريخ     ابن األثير،   : ينظر ترجمته في  

 .1/28، عقد الجمان، العيني، 144-2/143، تمة المختصرت، ابن الوردي، 3/233،الدولتين
 .وردت في األصل داوود والصحيح ما أثبتته الباحثة )2(

)3( ددات،   :، وقيل الجارية الناعمة، والجمع      سنة الخلق الشابة  الفتاة الح : الخَود وخَولـسان  منظور،    ابن :ينظرخُو
 ).خود(، مادة العرب

مزامير داود، لشدة جمال الصوت، فقد      : داود يريد نبي اهللا داود عليه السالم، وإليه نُسبت المزامير حيث يقال            )4(
لزبور، فكان إذا قرأ اجتمع إليه اإلنس والجن والطيـر فبكـى   رأ اكانت لداود نبي اهللا معزفةٌ يضرب بها إذا قَ  "

 .1/322 ،عيون األخبارابن قتيبة، : ، ينظر" مزامير داود، كأنه أغاني داود:  ولهذا قيل،وأبكى من حوله
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  )الخفيف                  (: ويهنِّئه بعيد الفطر)1(وقال أيضا يمدح عماد الدين أبا بكر بن داود ]23[

1-  ب احرِ الرـلَ  )2(اكقَب     الةالـص قْـتي       واتــوــانِ الم مــةَ الز ــنم عقْلَ   واغْتَ
ـ      في انْبِالَجِ   -2 ــي     الـصباحِ تُنْتَهـز اَألقْـ ــات  داح الَ فـ ــبِ الحالكَـ   غَياهـ
ـ      ابِكْر واجتَليها  -3 ــا      فََأحـسن مـا تُجـ ــلَى علَينَ ــات  ـ ــسنَاتُ البنَ تَحسم  
4-  يلَى فَهى      أحأقْـسـالَلِ والح ـنم      ــد ــوبِ الخَراِئ ــن قُلُ 3(م( ِاتــر 4(الخَف(  
5-  ـي    َأتَى قَدف طْـرالف رِهاكـسع  تَـز      قَـــاتوالبلِ وـــوالطُّب نـــيـــفُ بح  
6-  ــاتالنَّاي ــينَأنا وــا زم موالــصـــا     ومزِي5(َل ه( ـــاتالنَّاي َأنَّـــة ـــنم  
ــا  -7 كُلَّم تــج ض   ــه لَيع دــو ــشِّيزات     الجنُ ــاطقُ الـ ــا طَقَـ   )6(جاوبتْهـ
8-   نا مارِبـ     كَتَاِئـبِ  ه ــاة      الفطْـرِ الَ يعـ ــقَ النَّج ــه طَرِي فخَو ــن ــرِفُ م   ـ
9-  اِئســرنَــا ععافْتَرا ووالــر نالــد       اترببِـــالع ـــهلَيع ـــيكبوقُ يو  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .227-10/226، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]23[
  

  :عرضوء على الشّ
  

أبـو  : ، ينظـر وقد سبقَت ترجمته، هو شقيق نور الدين أبو بكر بن قرا أرسالن     : عماد الدين أبو بكر بن داود      )1(
  .3/227، تين في أخبار الدولتينالروضشامة، 

)2( الخمر: احالر، مادة   لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر  لها  اسم ،)لَ:)الطويل (، ومنها قول األعشى   )روح عمر ك
  .83، الديواناألعشى،  ،لَمخْتَلفٌ غُديها وعشَاتُها *** إن الراح إن كنتَ سائالً

البكر التي لم تمسس    : لخريدة والخريد والخرود من النساء    د الفتيات الحسان، وا   مفردها خريدة، ويقص  : الخَراِئد )3(
ابن منظور، : ، ينظرهي الحيية الطويلة السكوت الخافضة الصوت الخفرة المتسترة، والجمع خرائد        : قط، وقيل 

  ).خرد(، مادة لسان العرب
، مـادة   لسان العرب ابن منظور،   : ينظر ،الحياءشدةُ  وهي  خَفر  : المصونات، شديدات الحياء، جمع   : الخَفرات )4(

  ).خفر(
 ).هزم(، مادة لسان العربابن منظور، : له صوت شديد كصوت الرعد، ينظرأي : الهزيم )5(
،  وهـو عربـي  ، وعلى ذي األوتار،يطلق على ما في الدفوف والصنج  ويقصد به    )القصاع:(طقاطق الشِّيزات  )6(

وهمـا  ،  وذو األوتار مختص بـالعجم ،باآلخر مختص بالعربوالصنج هو ما يتخذ من صفر يضرب أحدهما      
 .2/905، الزواجر عن اقتراف الكبائر ،ابن حجر، الهيثمي: ، ينظر مع الطبول والرباب، ويضربمعربان
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10-   ــه ــا تُقَهقـ ــا وَأبارِيقُنَـ ــزاة      والكَـ الب نــو يــتْ ع ــد حملَ ــاتُ قَ 1(س(  
11-   سشَم يفَه     ـنلَكقٌ وشَـر والكَأس    ــك ــراحِ فَلَ ــي ال ــفِّف ــسقَاة  َأكُ ال  
ــك      جــاءك العيــد يــا عمــاد يهنِّيـــ  -12 ــك بِملْ ــع  ـ ــى م ــساعات يبقَ   ال
ـ  سـرتَ  لَو وبِظلٍّ  -13 ف    َألْـف ي َألْـف     بجـونِ      حيع ـنم سالـشَّم  ـاة2(الكُم(  

  )المديد(                 : في معنى طلبه منه)3(يمدح الملك المسعود سكمان بن محمد وقال ]24[

ــٌأ  -1 ــن رشَ نِ مــس ح هترــو ــتُّ     ص ــس بِــ ــه رورامــ   بِرْؤيتــ
ــي  -2 نارــا ز ــد  وهنً ــتُّ وقَ فَبِ ــي    ــالً زارنــ ــه َأهــ   بِطَلْعتــ

ــتْ  -3 ــأس عبثَ ــدامِ كَ 4(الم(ــه ــى      بِ ــد فَتَثَنَّــ ــشْيته عنْــ   مــ
          

  
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

     : التخريج 
  .228- 10/227، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]24[
  

  :عرضوء على الشّ
، مـادة   لسان العـرب  ابن منظور،   : ، ينظر ضرب من الصقور  وهو  لبزاة التي تَصيد،    واحد ا : البازي: البزاة )1(

 ).بزا(

، ، أي الالبس الـسالح     َألنه كَمى نفسه َأي ستَرها بالدرع والبيضة       ؛الشجاع المتَكَمي في سالحه   : الكَمي: الكُماة )2(
 ).كمي(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظروقُضاة )اقاضي: ( مثلاالكُماة، كَأنهم جمعوا كامي والجمع

الح محمود بن محمد بن قرا أرسالن بن         ابن الملك الص   قطب الدين سكمان بن محمد بن داود،      : الملك المسعود  )3(
ين آمـد بعـد   كه السلطان صالح الـد داود بن سقمان بن أرتق، ومحمد بن قرا أرسالن المذكور، هو الذي ملَّ       

، تهسـوء سـير   لملك المسعود المـذكور،     بن نيسان، وكان سبب انتزاع الملك الكامل آمد من ا         انتزاعها من ا  
      ادة يقال لها األزا، كانت تؤلف بينه وبين نـساء النـاس األكـابر،             وتعرضه لحريم الناس، وكان له عجوز قو

ومن جملة معاقلهـا   -يهم آمد وبالدها إل    وسلّ ،ونساء الملوك، ولما نزل الملك المسعود إلى خدمة الملك الكامل         
 جلـيالً بـديار     ا أحسن الملك الكامل إلى الملك المسعود وأعطاه إقطاع        - حصن كيفا، وهو في غاية الحصانة     

ولم يزل الملك المسعود معتقالً إلـى أن مـات الملـك            ،  مصر، ثم بدت منه أمور اعتقله الملك الكامل بسببها        
 إليه الملك المظفر محمود صاحب حماة، ثم سـافر الملـك         الكامل، فخرج من االعتقال واتصل بحماة، فأحسن      
ـ ا تسلَّ، ولم)هـ629( سنة  المسعود المذكور إلى الشرق واتصل بالتتر فقتلوه       ب م الملك الكامل آمد وبالدها رتّ

 اب من جهته  فيها النو،   الروضتين في أبو شامة، : ، ينظرالح أيوب ابن الملك الكامل وجعل فيها ولده الملك الص
، 44/383، تاريخ اإلسالم، الذهبي، 3/187، المختصر في أخبار البشر ، أبو الفداء، 4/470، بار الدولتين أخ

 .2/232 ،تمة المختصرتابن الوردي، 
)4( الم؛مدامةالخمر  سميت   و هي مدامة ومدام  ، و الخمر: امد   إلدامتها في الد ا حتى سكنت بعـدما فـارت       زمانً ن ،

 ).دوم(، مادة لسان العربابن منظور، : ر، ينظسميت مدامة لعتقها: وقيل
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4-  ــان ــي كَ خْفتْ يــد ا فَبهبــر ــسا    شُ ــي قَبـ ــاء فـ ــه مـ   وجنَتـ
5-  اسم  ـنلَـى     مفْـتُ عِلـينٍ فَخ     رِهي خَــــصاهالــــو ــــهقَّتدو  

6-   محــر ــدع ال َأب1(ن( تَهرــو ى    صــاه ــي وتَنَــ ــه فــ   مالَحتــ
7-  ــنَم ــصنِ صـ ــه كالغُـ ــس     رنَّحـ ــداني نَفَــ ــه الــ   ِلغُرتــ

8-  قَــدو اهــوه ــيــا فبــتُ حهــلَّ    ت ــوم ضـ ــي ِ قَـ ــهفـ   عبادتـ
ــشْعوفًا  -9 ــتُّ م ــا)2(بِ ــه كَلفً ـًا       بِ ــستَهامــ ــن مـ ــه مـ   محبتـ

ــي  -10 تَلا  َأجــر قَم ــه ــن وجهِ ــي     م ــى ف جد   ــه تــلِ طُر لَي ــن م  
ــن آسِ  -11 م 3(آه(ــذَارِ و الع ــد   فـــي صـــحيفَته مـــسكًا خَـــطَّ     قَ
12-   فْتَــرــا يِلمو ــنع دــرقَّ     بــذَّاِلي ر ــه عــــ   ِلرِقَّتــــ

13-   رِيامــس ــو رآه ال ــا )4(لَ فْتُونًــــا ظَــــلَّ     لَمم ــــهتبِآي  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

 .وردت في األصل الرحمان والصواب الرحمن )1(

أحرق : وشغفه الحب ،أصاب ذلك مني: وشعفني حبها،  بمعنى واحد، هو الحب وشدة الوجد   :والشَّغف: فعلشَّا )2(

قرَأهـا بـالعين    فمـن    قُرِئتْ بالعين والغين،  ،  30،  يوسف MÙ  Ø  ×Ú  L: وقوله تعالى  قلبه وأمرضه، 
ابـن  : ينظـر وشَعفَه الهوى إذا بلغ منه،  ،  المهملة فمعناه تَيمها، ومن قرَأها بالغين المعجمة َأي َأصاب شَغافَها         

 ).شعف(، مادة  لسان العربمنظور، 
)3( اآلس: دثماره صغيرة ذات لون أبـيض           : بالم ،هر عطريالورق، أبيض الز نباتٌ من فصيلة اآلسيات، بيضي 

الحميـري،  :  أسود تسمى حب اآلس، وورقه دائم الخضرة، ينبت بريا في بعض جبال الشام الغربية، ينظر               أو
 .176، البديع في فصل الربيع

سبة إلى بلدة على دجلة فوق بغداد بثالثـين  هذه النّ ،  ادة أيض بفتح السين المشددة والميم والراء المشد     : امريسال )4(
رداب المعروف في جامعها الذي تـزعم  سامرة، وبها الس: فها الناس وقالوا  رأى، فخفّ   من رس: ا يقال لها  فرسخً

        ها مدينة بناها سام، فقيل بالفارسية     إنّ: وقيل،  رمري أيضا الشيعة أن مهديهم يخرج منه، وقد ينسبون إليها بالس :
 وكان الخلفاء بعده    سكره،وخربت هذه البلدة، ثم بناها المعتصم لما ضاقت بغداد عن ع          ،  سام را، أي هي لسام    

 .3/202، األنسابالسمعاني، : يسكنونها إلى أن انتقلوا بعد ذلك إلى بغداد، ينظر
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ــسعى   -14 ــا ي ــى قَاِئم ــدمٍ علَ ــي     قَ ــه فــ ــه )1(قَالَِليــ   وبيعتــ
ــُؤوسِ  -15 ــتْ وِإذَا راح الكُـ ــالَ     رمـ ــن هبـ ــه مـ ــوق راحتـ   فَـ

ــدامِ  -16 ــن     لَنَـــا راقَ راووقُ المـ ــه  مــ ــاه ورِيقَتــ   ثَنَايــ
ــي     حاز مـن حـسنِ البالغَـة مـا          -17 ــرِي فـ ــار فكْـ ــه حـ   بالَغَتـ
18-  ــاز ــا ح ــَل م ــك مثْ لــالَ م الع ــدنْيا     ــت الــ ــه دانَــ   ِلدولََتــ

]25[ صاحب الموصل- )2(ين غازي بن مودود بن زنكي بن آقسنقروقال يتقاضى سيف الد- 
  )الكامل                                                 (:               )3(بفروة لما كان على نصيبين

  

فَروتـي وِإلَـى متَـى      ومتى تُعـاوِد      قَد هجـم الـشِّتَا      الدينِ موالَي سيفَ   -1  
2-  لَقَدـالَ        والع لَـك امد ـكلَينْتُ عمِإذًا فَتَــى      ض اكــوــا سخْلُفُهي سلَـي َأن  
ــوع    الَّـذي  ابـن مـودود   فانْعم بِحقِّك يا      -3 مالج مــز ــشَتِّتَا ه ــع المتَ مجو  
4-   ــه ــسمتَاللّ ــد َأن ُأقْ ــةً الَب   مــا تَــشَاء وتُثْبِتَــا تَمحــو بِــَأمرِك     حلْفَ
ـ   يا َأيها الملك الَّـذي        -5   وبِاإللَـه وهـْل َأتَـى      ـعوذَ الـثَّالَثَ       عوذْتُـه الـ
ــتَ       لَيـثَ كُـلِّ كَتيبـة      )4(الَ زِلْتَ تَكْبِتُ    -6 ــدا وَأنْ اَأبــر ــامظَفَّ ــن تُكْبتَ    لَ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : يجالتخر

  .10/226، قالئد الجمان ابن الشّعار، ]25[
  

  :عرضوء على الشّ
  

 كذا وردت، واسمها عند النصارى القَالَّيةُ، وهـي تَعريـب           :وهي شبه الصومعة، قيل   : مفردها القلِّية : قَالَِليه )1(
 .)قال(، مادة  لسان العربابن منظور، : ، ينظروهي من بيوت عباداتهم كَالذةَ،

د المملكة   تقلّ ، صاحب الموصل  ،ن غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي بن آقسنقر           سيف الدي  هو )2(
 فًـا عادالً عفي عاقالً  ،  وكان مليح الثياب   ، وهو والد سنجر شاه صاحب جزيرة ابني عمر        ،بعد وفاة أبيه مودود   

توفي يوم األحد ثالـث      ،، وأعطى ابنه سنجر شاه بن غازي الجزيرة        وأوصى بالملك إلى أخيه مسعود     ا،رغيو
 عـاش  ،ل وطال بهوكان مرضه الس،  وتولى بعده أخوه عز الدين مسعود ،صفر سنة ست وسبعين وخمسمائة    

ابـن  ، 1/220،  مفرج الكروب ، ابن واصل،    4/5،  وفيات األعيان ابن خلكان،    :، ينظر ترجمته في   ثالثين سنة 
  .4/257، شذرات الذهب ابن العماد،، 1/299، عقد الجمان، العيني، 2/137، تمة المختصرتالوردي، 

يـاقوت،  الحمـوي،  : ام، ينظرمدينة عامرة من بالد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشّ    : نصيبين )3(
 .5/288، معجم البلدان

ا َأي صرعه   تًكَبتَه اُهللا لوجهه كَب   : وقيل ،الكَبتُ صرع الشيء لوجهه   : الصرع؛ وقيل : الكَبتُمن كبت، و  : تَكْبِتُ )4(
  ).كبت(، مادة  لسان العربابن منظور، : ، ينظرلوجهه، فلم يظْفَرُ اهللا
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وقال أيضا مبدأ قَصيدة يمدح الملك الصالح ناصر الـدين محمـود بـن محمـد بـن داود              ]26[
  )البسيط(                                                                                         :)1(بالحصن

  

1-  ب2( اشْر(  نْدالر اتلَى نَفَحع)3( يتَـاه نم  )4(    اءرمـي    حا فهبـساقُوتَـا    تَحالكَـْأسِ ي   
ــوى   ســـالَفَةً كَـــدموعِ المـــزنِ صـــافيةً  -2 تَه نَانــد ــاز)5(ال ــا  وتَجتَ   الحوانيتَ
  فَزوجهــا بِمــن شــيتَا المــزاجِ ســوى      فـي الـورى َأحـد      )6(عذْراء لَم يفْتَرِعها    -3

4-  اددــز ــا تَ مــا  ه ــتَ قَاتَلَه بــا غ نًــا    ِإذَا ميح حتَفْــرانًــا ويِإذَا جِيتَــا َأح  
ــا       فـــي شَـــبِيبتهكَانَـــتْ آلدم شُـــربا  -5 ــوا َأوالَده قُوتَـ ــدما هرِمـ   وعنْـ

6-          هبـسرِ تَحـي الخَـصاهفَ ويكَفِّ َأه نا    مردوتَـا        بنْبصِ معـي الـدنٍ فلَى غُصع  
7-  ــَأن ــه  كَ يذَارقَ عــو ــضتْ  فَ ــد نَفَ ــا      وقَ ــسك ملْتُوتَ ــا بِالم ــداغُه ورقً 7(َأص(  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/228، قالئد الجمان ابن الشّعار، ]26[

  :عرضوء على الشّ
 بين آمد وجزيرة ابن عمر      ،يبا وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة       ويقال ك : يقصد حصن كَيفا  : الحصن )1(

وهي لصاحب آمد من ولد داود بن سـقمان          وكانت ذات جانبين، وعلى دجلتها قنطرة عظيمة،         من ديار بكر،  
 .2/265 ،معجم البلدانالحموي، ياقوت، : بن أرتق، ينظر

 .حثة الباهبالهمز والصحيح ما أثبتت) إشرب(ل وردت في األص )2(
)3( نديـستاك بـه،    هو شجر من أشجار البادية طيب الرائحة،    :، وقيل هو العود الذي يتبخر به    : اآلس، وقيل : الر

  ) .  رند(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر
 ذات نخـل كثيـر وخيـرات    ،على شاطئ الفرات فوق األنباروقيل هي بلدة حبة وبغداد،    مدينة بين الر   :هيت )4(

 ؛ الهوة، وسميت هيـت    :والهيت وعليها حصن،    ،عيون تسيل بالقار  ها   وبأرض ، أعمر البالد   وهي من  ،واسعة
، معجم البلدان الحموي، ياقوت، : قبر عبد اهللا بن المبارك، ينظروبهاألنها في هوة، وهي األرض المنخفضة،       

 .597، الروض المعطار في خبر األقطار ،الحميري، 5/421

)5( نَانمادة لسان العـرب ابن منظور، : رأوعية الخمر، ينظ : الد ،)ـ َأ"، وفي الحديث النّبوي الـشّريف  )دنن ق رِه
 .3/588 ،سنن الترمذيالترمذي، " نانر الدسالخمر واكْ

 ).فرع( ، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرهاافتض: افترع البكر: يفْتَرِعها )6(
و العجين، ولعل صنم الالت قد اكتسب هذا االسم من لتّه السويق على         والسويق ه  لَتَّ السوِيقَ َأي بلَّه،   : ملْتُوت )7(

 فعكفوا على   ،إن أصل ذلك رجل كان يلُت السويق للحاج، فمات        :  قيل الصخرة التي هي صنم أهل الطائف، إذ      
مختـصر    محمـد، ، عبد الوهاب،)لتت( ، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظروكانت صخرة مربعة ،  قبره

 .1/71 ،السيرة
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ــتْ    -8 ــا تَركَ ــلِ م مالر ــاة هكَم ــة   )2( الَ صــوتًا والَ صــيتَا)1(معبــد ِلعــود    وقَينَ
9-     ةــدنَاه افاَألطْــر ــةمنَاع اءــدييتَ     جــل إص ــشَّاقمِ العتْ ِلــددــرج 3(اقَــد(  

10

-  
ــتْ    جزــا َإذَا ه ــرِس جالُوتً ــاد تُخْ   )4(صوتًا وتُنْطقُ بعـد المـوت جالُوتَـا             تَكَ

11

-  
  )5(ِليتَــاوســلَّيت المقَا مـا قُلْــت قَــوالً        الشَّمسِ َأيـن الـشَّمس منْـك ِإذَا        ضرةَيا  

12

-  
ــه     نَفَثْت في علَـق العـشَّاق سـحر هـوى          ــا   بِ ــا وماروتَ ــدت هاروتً ب6(تَع(  

13

-  
ــي   ــمعي غَزِل اسي ويحــد ــي بِم نَّمطًا    تَروبــض ينِ مــد ــرِ ال ــا ِلنَاص   )7(ومبثُوتَ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :عرضوء على الشّ

  

  

ى في أول دولة بني     نّغَ،   معبد بن وهب   اسمه الذي يضرب به المثل في جودة الغناء،         ،معبد المغني هو   :معبد )1(
 :وقيل ،زأ به هك منه وي  حضى ي نّ فكان إذا غَ   ، وقد أصابه الفالج وارتعش وبطل     ، وأدرك دولة بني العباس    ،أمية

، نهاية األرب في فنون األدب     النويري،   ،1/46،  األغانيهاني،   األصف ،الوليد بن يزيد بدمشق     أيام فيه مات   نّإ
 .8/269،تاريخ اإلسالم ،، الذهبي1/484

 ).صوت(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر الذي ينتشر في الناس، دون القبيحالحسنالذكر : الصيت )2(
ابـن  : ينظر وسيف ِإصليتٌ َأي صقيٌل،      ،َأصلَتُّ السيفَ َأي جردتُه   :  ويقال ،ويالبارِز المستَ : الصلْتُ: إصليت )3(

  ).صلت( ، مادة لسان العربمنظور، 
 M w  v   uL :  وفـي التنزيـل العزيـز      ، وال اشتقاق له،   ال ينصرف  اسم رجل أعجمي،  : جالُوت )4(

من جبابرة الكنعـانيين، وكـان ملكـه    واد، من قوم ع، وهو  وكان جالوت أمير العمالقة وملكهم    ،251البقرة،  
    ويقال،  ة، وطول القامة، بمكان عظيم    بجهات فلسطين، وكان من الشد : الب ابن منظور، : ، ينظرربر من نسلهإن

المختصر فـي   ، أبو الفداء،    4/290،  اللباب في علوم الكتاب   ، أبو حفص الحنبلي،     )جلت(، مادة   لسان العرب 
 .1/41،أخبار البشر

وكانت العرب تزعم أن المـرأة المقـالت إذا         ،  التي ال يعيش لها ولد    المرأة  واحدتهن مقالت، وهي    : ليتالمقا )5(
عزة كُثير ، وقد أنشد   )قلت(، مادة   لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر عاش ولدها  اتل غدر ا قُ  كريم وطئت رجالً 

 .530، الديوانعزة، كُثير ، ازِ مقْالتٌ نَزوروأم الب*** خشاشُ الطّير أكثرها فراخا  ):الوافر(قائالً 

  M   4  3  2:تعـالى من المالئكة، وإن القرآن العظيم قد صرح بذلك في قولـه            قيل هما   : هاروت وماروت  )6(
8  7  6  59 L   ،102 البقرة، ي الذ وإن     حر، ابتالء من اهللا تعـالى       أنزل عليهما هو علم الس

 هاروت وماروت علجان أقلفان من أهل بابل، كانـا يعلمـان النـاس              للناس، وحكى عن الحسن البصري أن     
رض، كانا من المالئكة، فعصيا اهللا تعالى بالحيف في الحكومة، وقد كان استقضاهما في األ             : السحر، وقال قوم  

شـرح نهـج   ابن أبـي الحديـد،   ا لهما، وركب فيهما الشهوة والغضب، على نحو ما ركب في البشر، امتحانً  
 .6/265 ، البالغة

 .5/161، تاج العروسالزبيدي، : مبسوط وكثير، ينظر: متفرق، وقيل: مبثُوت )7(
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  :  قافية الجيم* 
  )مجزوء الرمل                   (: ويهنِّئه بعيد الفطر بمصر)1(يمدح بدر الدين كنان  أيضا وقال]27[
  

1-  ـــدـــا بينِ يرِ الـــدـــدــا       قُـــْل ِلب ــد وفَاجــ ــى العيــ   ر َأتَــ
ــم اآل  -2 ــا علَّـــ   ســـاد فـــي الحـــربِ الهِياجـــا                           يـــــا كَميـــ
ـ   -3 ــ ــسلَتْ َأيــ ــوادا غَــ   )2(يامــــه الملْــــح اُألجاجــــا    وجــ
ـ    -4 ــس ــن نَ م ــو الج ــه جو ــس ــا    اكْ ــك عجاجــ   )3(ـــــجِ َأياديــ
ــاجا     قَـــد مـــضى الـــصوم هزِيمـــا  -5 ــرِ وضـ ــد الفطْـ ــن يـ   مـ
ــا    -6 ــد جـ ــاي وقَـ ــب النَّـ ــه    يرهـ ــك وبــ ــاجى)4(الجنْــ    ونَــ
7-  بِــــص ــــماله ــــرِففاصفــا    ر ــتَ المزاجــــ   ِإن تَعافَيــــ
ــا      بِكْــرا)5(واجــُل بِنْــتَ الكَــرمِ     -8 ــار الزجاجــ ــي تَخْتَــ   فَهــ

9-      ــنــا مــلَّ النَّــاسِ يــا َأجي    نًا وابــس ــازاد حــــ   تهاجــــ
10-     ـــرـــَألتَ البم اقَـــدـــرــا        باججــي الفنيع ــنع ــد6(س(  
11-   ــاب ــر يبــ ــي قَفْــ ــراجا     )7(منْزِِلــ ــيالً ســ ــا رَأى لَــ   مــ
ــاتٌ   -12 ــدورِي فَارِغَــــ ــو     وقُــــ ــا حـ ــا مـ ــطُّ دجاجـ   تْ قَـ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .229-10/228، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]27[
  

  :عرضوء على الشّ
 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: بدر الدين كنان ) 1(
7 8 ديد الحـرارة،    األجـاج الـشّ   : شديد المرارة وقيل  :  وقيل رم: ماء أجاج أي ملح وقيل    : الملْح اُألجاج  ) 2(

M+  *   )L أجج( ، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر12، فاطر.( 

)3 ( العهو من الغبار ما ثَ    : بار، وقيل  الغُ  بالفتح :اججوتْره الر   يح، واحدته عجلـسان  ابـن منظـور،     : ، ينظر ةاج
 ).عجج(، مادة العرب

، ، معرب هو آلَةٌ يضرب بها كالعود    وردت في األصل الجنْك والصواب ما أثبتته الباحثة، يجمع على جنوك، و            ) 4(
  .27/100، ستاج العروالزبيدي، : ينظر

 .يريد الخمرة: بنت الكَرم ) 5(

  ).فجج(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،الطَّرِيقُ الواسع بين جبلَينِوهو : الفَج مفردها: الفجاج ) 6(
 ). يبب(ة ، مادلسان العربابن منظور، : ينظر ،أرض يباب أي خراب: يقال :يباب ) 7(
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ــرِفَ    تَعـــ البيــت لَــم  )1(وزبــادي  -13 ــا )2(ــ ــا زِيرباجـ   )3( يومـ
  ــــبِس بِـــذَا العيـــد الخَراجـــا    َأنْجِــــزِ الوعــــد والَ تَحـــــ  -14

ـ    -15 ــ ــا عجـ ــر مـ ــار البِـ ــَل    فَخيـ ــا)4(جِـ ــدر وراجـ ــا بـ   )5( يـ
  
  
  

  : قافية الحاء* 
  )المديد                (: يمدح الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن داود أيضا وقال]28[
  

  

ــوا      فَــاض دمعــي لَيــتَهم نَزحــوا     -1 حــا انْتَز مو ــه ــرى منْ ــا ج م  
ــببٍ   -2 ــالَ سـ ــدوا بِـ ــرةٌ صـ   خَــسروا مثْلــي ومــا ربِحــوا                        جِيـ
ــراحِ  -3 ــن األبــ ــم)6(ومــ ــطَلَحوا       َأنَّهــ ــا اص مو ــي ــسدوا منِّ   َأفْ

ــو َأرادوا وصـــَل مكْتَِئـــبٍ    -4   مـــا نَـــَأوا عنْـــه والَ برِحـــوا    لَـ
5-   ــر ــوا والـ ــةٌرحلُـ ــرح    )7(وح موثَقَـ ــسم مطَّــ   معهــــم والجِــ

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/230، قالئد الجمان ابن الشّعار، ]28[
  

  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( باديالز :ة، و   ، أي آنية الطعام،   حافالصة، بالكسر  ومفردها زبدييدبف،     : الزفةٌ من خَـزحالتنزيـل وفـي   ص 

ـ  لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر 71،الزخرف M 8 7¯  ®  ¬  «  ª L : العزيز ادة ، م
 . 8/140، تاج العروس، الزبيدي، )صحف(

 .الوزنبذلك ال يستقيم وصوابها تعرِفْ بسكون الفاء  الشّعرية، ة وظَّفها للضرور:)فَرِعت( )2(

)3( بيخمن ألوان الطَّ: يرباجالزيوطي، ، السالم1/276، غة وأنواعهاهر في علوم اللّز. 
وقد ورد عن العباس في     ،   ليس بحديث لكن روي بمعناه     ،) عاجله ر البِ  خير :وفي لفظ ،   عاجله ر البِ خيار: (يقال )4(

العجلوني، : ، ينظر من الموت واشتهر أن االنتظار أشد ، وشاع على األلسنة   ،معناه ال يتم المعروف إال بتعجيله     
  .1/461، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناسإسماعيل، 

، لسان العرب ابن منظور،   : ينظر. عجَل: وروج الشيء وروج به   ،  َأسرع: اا ورواج مر روج راج األَ : )راجا( )5(
 ).روج(مادة 

لَقي منه  : يقال،  الشِّدةُ والشَّر واَألذَى والعذاب الشَّديد والمشَقَّةُ     : ، ومعناه سكون ثم ال  فتحال، ب "البرح"من   :األبراح )6(
حرا بارِباح ،ةً وَأذى6/304، تاج العروسالزبيدي، : ينظر، َأي شد.  

 ). موثقةٌ(والصواب ) موثقةً(وردت في األصل  )7(
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6-  الَ الكَــالَملَــو ــبِن ي ــم ــنًى)1(لَ 2( ض(      حــب ــى شَ اَألس طــر ــن فَ م ــو فَه  
ــا     -7 م ــب ــشْقُ َأطْي وا فَالعرــص ــضح     أقْ ــه ويفْتَــ ــى فيــ   يبتَلَــ

8-  ــك ــي ملــ ــوني فَلــ ــشح      الَ تَلُومــ ــز متَّــ ــابِ العــ   بِثيــ
ــذْلِ     )3(ملـــك بِالفَــــضلِ مغْتَبِــــقٌ   -9 ــالِ مــــصطَبِحوبِبــ   المــ

ــصرتْ    -10 ــذي انْتَ ــدينِ الَّ ــر ال نَاص               حـــدى المرـــي الـــوف ـــالَهبِع  
 

   )الكامل                     (: غازي بن مودود بن زنكي)4(يمدح سيف الدين أتابك  أيضا وقال]29[
  
  

ــوقَ  -1 الغَب ا)5(شَــرِبطَبِحــص ظَــلَّ ما      وــح صو ــه ظَاتلَح ــن تُ مركــس   فَ
2-   هــد ــي يـ ــأس فـ ــه والكَـ   بدر الدجى تَـسقيه شَـمس ضـحى                           فَكََأنَّـ
3-     بــا شُــههاتنَبــي جف ا      تَــنْقَضحــد ــماءنَا القَ ــتُ س ــى ظَنَنْ   حتَّ

4-   ــه ــك تُرنِّحــ ــديرها فَلَــ ــا       ويــ ــا فَرحـ ــا فَيهِينُهـ   نَفَحاتُهـ
ــصتْ     -5 ــا رقَ كُلَّم قُصــر ي ــاد   فـــي خَـــده لَهباتُهـــا مرحـــا    ويكَ

6-  ـــكللَغَـــتْ ِإلَـــى متَّـــى ِإذَا بــا     ححم ــانمــا الزم كْتُــباَل يـا زم  
ــا        فَــالَ واهللا مــا طَلَعــتْ  غَربــتْ  -7 بِحر يــذ ــسر الَّ ــد خَ   ِإالَّ وقَ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج
  .230-229، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]29[
  

  :عرضوء على الشّ
)1( ح، ينظر: الكَالَمرمادة لسان العربابن منظور، : جمع كَلْم وهو الج ،)كلم.( 
يـذهب بـه   بل يه وال يجمعه، ال يثنّ أهل اللّغة بعضقيم الذي قد طال مرضه وثبت فيه،   ـالس: نىالض: ضنى )2(

 ).ضنى(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرمذهب المصدر
رب الـشَّ : والغُبـوق ،  الغَبقُ والتَّغَبق واالغْتباقُ  شرب غبوقًا، فهو مغتبق، و    : ، واغتبق الرجل  غبقمن  : مغْتَبِقٌ )3(

 ).غبق(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،العشيب
 تعنـي " بـك   "  و المربي،تعني" أتا "  وهو مركب من كلمتين ،، واألب السيد  الوصي لفظ تركي معناه  : أتابك )4(

 شبارو، عصام : ويطلق على من يتولى تربية أوالد الملوك، ينظر     ،األمير المربي :  ومعناهما مجتمعتين  ،األمير
  .، 116ي المشرق العربيالسالطين ف، محمد

لـسان  ابن منظور، : ، وهو خالف الصبوح، ينظر    العشيبرب  الشُّ: والغُبوق الغَبقُ والتَّغَبق واالغْتباقُ  : الغَبوق )5(
 ).غبق(، مادة العرب
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8-     بنُــو انِ ِإنــدح لَــه ــكلــا     )1(مرِض ــفْح صثَتْ وــداحــفَح ِإذَا ص  
9-     ــه فَم ــن مو هــد ي ــن م ــك يغْنا     يــطَلَح ــه اصـ ــسانُه  وبيانُـ   فَلـ

10-  ــــةفَاكَهــــي مف مــــسِإذَا تَبا      وحــبِيلُنَا اتَّــضس ــهالً ِإلَيلَــي  
ــدا   -11 ــوى ِلعـ ــةًوِإذَا نَـ   ســبقَ القَــضاء وفَــاتَ مــا ذَبحــا    )2(ه غَاِئلـ

ــا    -12 ــدينِ يطْرِبنَ ــيف ال فَاتُ ســص ــدحا     فَ ــصوغُها مـ ــا فَنَـ   ِإيرادهـ
13-    ــة ــة مهذَّبـ ــلِّ قَافيـ ــن كُـ   الــرواةَ وتُخْــرِس الفُــصحا يتُعيِــ    مـ

ــأً    -14 ــدتُها حمـ ــا فَوجـ ــا      )3(عاينْتُهـ ــتْ ملَحـ ــنَعتُها فَتَمثَّلَـ   وصـ
ــمعتْ   -15 س اعِ ِإنــم ــى اَألس ــو علَ ــا    تَجلُ حــا تَر ــن مهجاتنَ عا ومــم 4(ص(  
ــا  تَ  -16 ــدةً يقَبلُهــ ــى مَؤبــ   )5(فَم كُـلِّ مـن  بِنظَامهـا صـدحا             بقَــ
ـ   -17   )6(فَرض ومن بـسطَ الثَّـرى ودحـا            مــودود محبــتُكُم نغَــازِي بـ
ــشْتَمالً    -18 ــالِ مـ ــتَ باِإلقْبـ ــشحا      الَ زِلْـ ــد متَّـ ــَأيمنِ التَّأييـ   وبِـ

  

  )مجزوء الرمل    (: يقتضي الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف بن أيوب بمصر وقال]30[
  

1-      ــنــا مينِ يالــد ــادمــا عا     يحــد ــزِيالً ومــ ــاب تَغْــ   طَــ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :التخريج
  .10/231، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]30[
  

  :عرضوء على الشّ
)1 ( بمادة لسان العربابن منظور، : ئبة وهي المصيبة، ينظربنات الدهر، مفردها نا: النُّو ،)نوب.( 
 ).غول(، مادة لسان العربابن منظور، : أتى غوالً غائلة، أي أمرا منكرا داهيا، ينظر: يقال :الغَاِئلة ) 2(
طّـين األسـود    ال: ، والحمأة حمَئت البئر حمًأ، بالتحريك، فهي حمئةٌ إذا صارت فيها الحمَأةُ وكثرت          يقال   :حمأ ) 3(

: ينظـر  ،26الحجر،  ، M 8 7¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  } L : المنتن، وفي التنزيل العزيز  
  ).حمأ( ، مادة لسان العربابن منظور، 

لـسان  ابـن منظـور،     : ، ينظر أحزنه: ا أي ا وتترح وترحه األمر تتريح    وقد ترح ترح  ،  نقيض الفرح : حرالتَّ ) 4(
 ).رح-ت(، مادة العرب

 ،َأو غيـره   رفع صوته بغنـاء   : ا، وهو صداح وصدوح وصيدح    ا وصداح  الرجُل يصدح صدح   صدح: صدح ) 5(
  ).صدح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

  7:، وفي التنزيل العزيز   دحا يدحو ويدحى َأي بسطَ ووسع     :  يقال ،البسطُ:  والدحو ،دحا اَألرض َأوسعها  : دحا ) 6(
 8Mn  m  l  k  L دحا(، مادة لسان العربابن منظور، : ،  ينظر30، النازعات.( 
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ــشا                    )1(والَّـــذي مـــا زاَل يهمـــي    -2 ــورى طَ ــي ال ا)2(فــح س3( و(  
3-   ــو ــر المــ ــذي يحتَقــ ــا     والَّــ ــر رمحــ ــا جــ   تَ ِإذَا مــ

ــرى   -4 ــصرَأتُـ ـــُأبـ ــن خَطْـ    صـــحا)4( يكَفَّـــطــــك فـــي      مـ
5-   ــو ــى النُّــ ــتُ ِإلَــ    قَـــالُوا ِلـــي تَنَحـــى  )5(ابِو    الَ ِإذَا جِْئــ

  

  )الهزج(                                : بمصر)7( في إيصال الجامكية)6(يوان وقد أتعبه الد وقال]31[
  

  

ــشْتَرِي   -1 ــن يـ ــا مـ ــدَأيـ ــدحا      الحمـ ــسب المــ ــن يكْتَــ   ومــ
ــثَ    -2 ــر الغَيــ ــن يحتَقــ   ِإذَا مـــــا كَفُّـــــه ســـــحا                        ومــ
ــي   -3 ــتَ ِلـ ــد وقَّعـ ــحلَقَـ ــحا      )8( صـ ــا صـ ــح مـ ــن صـ   ولَكـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :التخريج

]31[ مان، ارابن الشّع10/231، قالئد الج.  
  

  :عرضوء على الشّ
  

لسان ابن منظور،   : صبت دمعها، ينظر  : ، وهمت العين  كل شيء سقط منك وضاع فقد همى يهمي       أي  : يهمي )1(
 ). همي(، مادة العرب

لسان ابن منظور،   : ، ينظر قليل:  ومطر طش وطشيش   ،شش ثم الطّ  أول المطر الر  :  من المطر، وقيل   :شطّال )2(
 ).طشش(، مادة العرب

 وسح المـاء وغيـره      ،واشتد انصبابه   َأي سال من فوق    ا وسحوح ا والماء يسح سح   ،سح الدمع والمطر  : السح )3(
حه سحساي :به صبا صمتتابعسحح(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظراا كثير.( 

 .وبها ال يستقيم الوزن، والصحيح ما أثبتته الباحثة) كَفِّي(وردت في األصل  )4(

 فـي   ناب الوكيُل عنه:، ويقالنَوباً، ومنَابا، قَام مقَامه عن الشَّيء: وناب الشَّيء عنْه، َأي جمع النَّائب،   : النُّواب )5(
  .4/315 تاج العروسالزبيدي، : ، ينظركذا ينُوب، نيابةً، فهو نائب، وزيد منُوب عنه

ولة مكتب تابع للحاكم تُسجل فيه طلبات الد      : عمل الجن، ولها معانٍ منها    : كلمة فارسية، معناها القديم   : يوانلدا )6(
ديوان الخراج، وديوان الرسائل، وديـوان الجنـد،        وتُنفَّذ، وتوسع مفهومه مع اتّساع رقعة الدولة، فكان هناك          

  .2/457، المعجم المفصل في األدب التونجي، محمد، ،)دفتر(ن اإلنشاء، والفرس يسمونه وديوا
نفقـات أو تعـويض   بمعنى اللبـاس، أي    " جامة  "، مشتق من    ة خدام الدول   يعني رواتب   لفظ فارسي  :الجامكية )7(

 وفـي االصـطالح   ،الراتب أو المنحة والجمع جامكيات، وجوامك جر أو   وقد ترد بمعنى األ   ،  اللباس الحكومي 
معجـم  ، برهان، محمد أحمد:  ينظر، من طعام ولباس في أوقات محددة،    على رواتب الجند، وما يدفع لهم      تدل

 .92، بةعرة الماأللفاظ الفارسيشير، أدي،  ،51 األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي
)8(  الشيء حجع: ص اله صحيح  ،   تصحيح والحساب تُ الكتابححاوص   ابـن  : ينظر،  فَأصلحت خطَأه  ا إذا كان سقيم

 ).صحح(، مادة لسان العربمنظور، 
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  :مبدأ قصيدة يمدح بها الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن داود  أيضا وقال]32 [
   )السريع                                                    (                                                    

1-          احبتَّـى الـصح مـي الـنَّجاعبِتُّ ُأر              احـزـا ماهوه كَـان ـنم ـبح يف  
ــزلْ   -2 ي ــم ــوى لَ ا والهــد ج ارــص ــي القَ               فَ ف بــد يــاح يالر ــب ــبِ دبِي   لْ

ــاَل ِلــي      -3 ــا قَ ــتُ بِه ــا تَعلَّقْ لَم     ــاح ــا الَ جنَ ــتَ بِه هت ــد ــي فَقَ   قَلبِ
4-      رِ الـتَّمـدكَب هج1(و(    ـىـوِي لَمحي )2(      ــاح ــسك فَ ِإذَا الم كــس الم ــه   كَأنَّ
ــا  -5 هثَغْرــو و ــؤٍ المنْظُ ــن لُْؤلُ م م    دــض ــاح )3(منَ ــاضِ األقَ يــَل ب   )4( مثْ
ــدبِ  -6 ــرِيشُ بِاله ــوى)5(تَ اله امــه س       احــر ــا جِ ــقَ منْهِ اشالع نــثْخ   وتُ
ــا المــالَح    )6(قَتُهــــا قَرقَــــفٌكَأنَّمــــا رِي  -7 الثَّنَاي ــك   تُرشَــفُ مــن تلْ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  :التخريج

  

  .10/230 ، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]32[
  

  :عرضوء على الشّ
)1(   بدرتُه   ،  اميء التّ الشّ: م التَّ :التَّممتُه وتَتمامالشيء وت به  ما: وتَمام ويقال ، تَم: بد     تَمام مامٍ وبدرتَمامٍ وت ر،   وقمـر 

مامٍ إذا تَممم-ت(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرتَمامٍ وت.( 

لسان ابن منظور، : ، ينظرىشَربة سواد، وقد لَمي لَم: وقيل، )الشِّفاه السود (سواد يكون في الشفتين هو   :لَمى  )2(
 ).لمى(، مادة العرب

)3( نَضه  : دمدَأنْض تاعتُ المدنَض دا نَض تُه ونَضه على بع   : دلْتُ بعضعه ِإلـى بعـض     : وقيل ض،جضعتُ بممض ،
يدفً    شُ: والتَّنْضتراصد للمبالغة في وضعه ما،د  الشّ  ، والجمع َأنضاد دونَض قً     : يءتَّـسه على بعض مَل بعضعاج، 

 ).نضد(، مادة العربلسان ابن منظور، : ينظر
ناعية ا، وهو من المحاصيل الص     وزراعي  عشبي حولي من الفصيلة المركَّبة، ينمو بريا       نبات: األقحوان: األقَاح )4(

البـديع فـي   الحميـري،   :تاء، ينظر، يزهر في أواخر الخريف والشّبية، وأوراق زهر اُألقحوان صغيرة   والطّ
 .177-176، فصل الربيع

لـسان  ابـن منظـور،     : ينظر ،الشَّعرةُ النَّابِتةُ على شُفْر العين، والجمع هدب وهدب       : دبة والهدبةُ اله: الهدب )5(
األصفهاني، الراغب  : ينظر  وقبل اإلقدام تراش السهام،    ، تراش السهام   قبل الرمي  : ويقال ،)هدب(، مادة   العرب

 .1/35، ء والبلغاءاعرمحاضرات األدباء ومحاورات الشّ
، ويوصف به المـاء  ها تقرقف شاربها أي ترعده    نّ؛ أل اميت قرقفً س: ، قيل  لها ، وهو اسم  رمالخَ: فقَرالقَ: قَرقَف )6(

قرقف(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرفاءالبارد ذو الص.( 
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ــا   -8 ــا نقً نْهــانِ م طَ البــو ــلُّ خُ ق1(ي(    جومي       الوِشَـاح ـشَدم ـتتَح نم  )2(  
ــتْ َإذَا    -9 ــشَّمس قَالَ ــا ال َأتْهر ــو   ما غبتُ كُوني عوضي فـي الـصباح           فَلَ

ــذْ     -10 ــنَاها ولُ ــرِ س ــن ذكْ ع ــد فَع                    ــس ــرِ ال نِ الكَثْييــد ــرِ ال بِنَاصاحم  
  

  :الدالقافية *  
   )المنسرح               (: بمصر)3( يمدح العضد أبا الفَوارِسِ مرهفَ بن أسامة بن منقذ  وقال]33[

  
  

1-     دــر الب ــن ــى م ــرٍ َأنْقَ ــا وثَغْ ارِضٍ    َأمع4(و(      درالـز فاعـي تَـضف )5(  
2-  مِ المــه َأسـ و ــ ــقُ ِللْ ــينِ تَرشُ ــد                  قْلَتَ ــَؤاد والكَبِ ــين الفُ ب ــشَّاق ـع  
3-    ــه ــاآلسِ يحجبـ ــد بِـ ــد    وورد خَـ ح6(َأو( ــد ــى َأح ــوِي ِإلَ عرالَ ي   
ــد      فَمــن رَأى فــي زمانــه رشَــأً     -4 ــى َأس ــسنه علَ ح ــن ــوُل م   يطُ
ـ          -5    نَـدي  بِظَلْـمٍ عـذْبِ اللِّثَـات     ـكَأس      َأحسد كَْأس الطِّـالَ ِإذَا ارتَـشَفَ الـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .10/231، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]33[
  

  :عر على الشّضوء
ابـن  : ينظـر ،  القطعة تنقاد محدودبة  : قا من الرمل  النّ، و القطعة من الرمل المحدودبة   ،  الكثيب من الرمل  : قاالنّ )1(

 ). نقا(، مادة لسان العربمنظور، 

 ).وشح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرحلْي النساء،  :الوِشَاح )2(
األمير العـالم مقـدم األمـراء، جمـال         ،  د بن نصر بن منقذ    مرهف بن أسامة بن مرشد بن علي بن مقلّ        هو   )3(

الرؤساء، عضد الدولة أبو الفوارس ابن األمير الكبير األديب، مؤيد الدولة أبي المظفّـر، الكنـاني، الكَلْبـي،                  
ا سنان موك وسمع من أبيه وغيره،، ولد بشَيزر في سنة عشرين وخمسمائة    ،   المصريين األمراءالشَّيزرِي، أحد   

معمر اا كثي جمع من الكتب شيئً   قد  ا كوالده، و  ا شاعرر    وكان السلطان صالح الد ،   بمـصر   اين قد أقطعه ضياع 
 وكان الكامل ابن العادل يحترمه ويعرف حقه، وتـوفي سـنة ثـالث عـشرة          على ذلك،  وأجراه أخوه العادل  

  .44/172، يخ اإلسالمتار، الذهبي ، 2/502، فوات الوفياتالكتبي، : ، ينظروستمائة
فـي   هي اَألسـنان التـي    ف ،عارِض الفَمِ ما يبدو منه عند الضحك      : العوارِض من اَألضراسِ، وقيل   : عارض )4(

        ضِ الفم وهي ما بين الثنايا واَألضراس، واحدها عارضرمـادة  لـسان العـرب  ابـن منظـور،    : ينظر. ع ،
 ).عرض(

)5( درالز : ين ال  اللّ ،رد من الطعام  قيل الزابن منظور،  : االبتالع، ينظر : ريع االنحدار، أي ابتلع اللقم، واإلزدراد     س
 ).دزر(، مادة لسان العرب

)6( دحنْفَرِد :َأومادة لسان العربابن منظور، : ينظر، َأي م ،)وحد.(  
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6-   ــار ــار والعقَ ــسلَّطُ النَّ ــى)1(تُ ــتَجن      علَ ــه واسـ ــدد )2(وجنَتـ   بِالعـ
7-      ـاسم قَـد3(قُلْتُ و(  اكَـةكَاَألر )ـا  )4ي       ــد ــضةَ البلَ يبي وــاف الفَي ــي 5(ظَب(  
8-          ـنم نـسَأح انـوواُألقْح را النَّـوــا     م ي ــرِك ــيديثَغْ ي)6(ســنَد ــا س يو   
ــك، قُلْــتُ: فَقَــاَل  -9 نِّــي ِإلَيى: عــسع       دــض ــةُ الع احر ــك ــي منْ نتُرِيح  

ـ          -10   ـــعالَمِ تُنْبِــي طَهــارةُ الولَــد      فَخْر بنـي منْقـذ وبِالجـد فـي الـ
11-    ــن رِ مهــد ــي ال نب ــاد سهتادــي س      ــد جي ــم ــود لَ جــي الو ف ــه   فَمثْلُ

12-   ــة مكْرــلَّ م ــضلِ كَ ــن الفَ ى مــو ح       ــدبنَفَــاِئسِ الز ــنم ــةيعد7(ب(  
13-    اعــري ـــا )8(لَــهطُبِع ــارِمصــ     و مالَهاك دــر ح ــن مــا و رِض ــن م   

  :وقال أيضا يمدح الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكمان بن محمد بن داود بآمد ]34[
   )الرمل                                                                                         (    

1-         ـْئتَ وتَى شعِ مزلَى الجفْ عي قنَـاد  
                           

ــرادي     م عــز الج كــر ــسى يخْبِ فَع  
    

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : تخريج ال
  .10/233، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]34[
  

  :عرضوء على الشّ
  

 ).عقر(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور: تعقر العقل، ينظر ألنها ؛اقيل إن الخمر تسمى عقار: العقَار )1(

)2( نتَجمادة  ،لسان العربابن منظور، : ينظر ، استجن بجنة استتر:اس)جنن(. 

)3( اسس، من   ميخْتُر،  و   وه :المم  والتَب يسمي ماسسانً يسيخْتَر واخْتالَ : اا وملسان العرب ابن منظور،   : ينظر ،تَب ،
 ). ميس(مادة 

: ينظـر استيك بفرعه من الشجر .هو شجر السواك يستاك بفُروعه شجر معروف و  مفرد األراك وهو    : األراكة )4(
  ).أرك(مادة  ،لسان العرب، ابن منظور

)5(  لَدةُ البضيب: هو بيضة البلد، أي هـو فـي وحدتـه    :  يقال،ل الفريد الوحيد الذي ال ناصر له    رب مثالً للرج  ض
 ال دمنفـر  :لبلَـد أي الن بيضةُ ا  ف: ، ويقال وانفراده كبيضة في أرض خالية، من وجدها أخذها ولم يمنعه مانع          

 ،ى بمكة بيـضة البلـد     مس علي رضي اهللا عنه ي     وكان،  ا ويكون ذَم  اهو من اَألضداد يكُون مدح    ، و يدانيه أحد 
جمهـرة   العـسكري،  :من قصد بها المدح أراد بها أصل الطّائر، ومن ذم أراد أنّها ال أصل لها، ينظر              : وقيل

لـسان  ،  ابن منظور  ،2/189 العمدة،ابن رشيق،    ،1/326،  معجم مقاييس اللغة  ، ابن فارس،    59/ 1،األمثال
 .18/258، تاج العروسدي، ، الزبي)بيض(مادة  ،العرب

 .وبها ال يستقيم الوزن) سيدي(وردت في األصل  )6(

 ).زبد(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر زبد الماء والبعير والفضة وغيرهاالزبد: الزبد )7(

 ).يرع(، مادة لسان العربابن منظور، : يراع، أي القلم الذي يتَّخذ من القصب، ينظر )8(
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ــان فَعــرض بِــسعاد    )1(ولَـك يـا سـعد اللِّـوى       ِإن وعى قَ    -2 ــى الْبعو 2(َأو(  
ــَل وِدادي     َأتُراهــا نَــسيتْ عهــد الــصبا     -3 بتْ حمــر ــا ص اه3(َأم تُر(  
ــَؤادي      الهـوى ِإن يكُن قَلْبِـي جديـدا فـي           -4 ــي وفُ ــاطيس قَلْبِ ــي مغْنَ فَه  
5-  ــكاَألي ــاممــْل حا)4(سرــحــي سنع      ــاد ــومٍ ورقَـ ــذَّذْتُ بِنَـ ــْل تَلَـ   هـ

ــدا   -6 ــتُ شَ نُح ــتُ وِإن ا  نُحــد ــداد      ِإن شَ ح ــن ــابٍ م يــي ث ــا ف   فَكالَن
  وعلَى طَيف الكَـرى كَـان اعتمـادي           ما علَى طَيـف الكَـرى لَـو زارنـي           -7

ــذْ    -8 ن ميــد ــبِ ال ــمِ قُطْ ــى َأنْع ــالَديكُنْــتُ فــي الــذَّر     وعلَ   طَرِيفــي وتَ
ــا    -9 كَم بــر الح ــه ــسطُو بِ ــك تَ لي           مشَـادرٍ وـعش ـنم انالنَّشْو بطْري  

ــواِلي   -10 ــاِلي والع ب5(الَ ي(عــر ــادي               )6(  شُ عــلَّ الم ــد َأم قَ اسالح ــر   كَثُ

ــادي    عـــن اَأللْـــفَ فَـــالَ يرهبهـــا يطْ  -11 ــرِ تَم غَي ــناَأللْــفَ م ــودجيو  
ــقَ  -12 ــي ُأرتُ نــا ب ى)7(يــد ــد النَّ ع ِإن      ادــد ــك الع ــي تلْ ف نوامــس ــتُم ال   َأنْ

ـ نَــاركُم نَــارانِ    -13   ذُخْــر ِلمحــب ومعــادي  فَْهــي     اســخْطٌ ورِضـ
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  :عرضوء على الشّ
  

، لسان العرب ابن منظور،   :  ينظر ،هو مستَرقُّه، وهما ِلويانِ، والجمع َألْواء     : ما التَوى من الرمل، وقيل    : اللِّوى )1(
  ).لوي( مادة 

 ).محبوبة كعب بن زهير بن أبي سلْمى(سعاد  )2(

،  وِداد :لُّغَة الموثُـوق بهـا    ذي في اللسان وغيرِه من دواوين ال      الّف، يوردت في اإلصل ودادي والصحيح وِداد      )3(
 .9/281 ،تاج العروس، الزبيدي، )ودد(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظربالكسر

  ).أيك(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرلتفّ، الكثير المالشَّجر : األيك )4(

  ).عال(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر سافلة،أعلى القناة وهي بعكس ال: العوالي )5(

 .21/270 تاج العروسأي مرتفعة، ينظر، الزبيدي، : شرع )6(
األراتقة، جد الملوك   ألب  أرتق بن   ،  اء المثناة من فوقها وبعدها قاف     بضم الهمزة وسكون الراء وضم التّ     : قتُرُأ )7(

 لفخر الدولة أبي نصر محمد بـن   ا إلى الشام مفارقً    تغلّب على حلوان والجبل ثم سار      ،هو رجل من التركمان   و
ا شـجاع  اوكان رجالً شهم   ،و تسع وأربعين وأربعمائة    من السلطان محمد بن ملكشاه سنة ثمان أ        ا خائفً ،جهير

توفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة وتولى      ،  ب على بالد كثيرة   تغلّ ،ذا عزمة وسعادة وجد واجتهاد     ،عالي الهمة 
 .12/138، البداية والنهايةابن كثير،  ،1/191، وفيات األعيانابن خلكان، : ينظر ،عدهالقدس بولده سكمان 
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 الفتح يوسف بن الحسين بن      أبو عتيق نجم الدين     – بالعيد   )1(وقال يهنّئ صارم الدين خُتْلج     ]35[
 مشقيين عثمان بن يوسف بمصر         )2(المجاور الدالً، ويطلـب    ارتجا - وزير الملك العزيز عماد الد

  ) مجزوء الرجز(                                                         :منه ما كان قد وعده به
 

1-  ــد ــدينِ لَقَـ ــارِم الـ ــا صـ ــي    يـ ــدتَني فــ ــد وعــ   العيــ
ــا     َأرفُـــُل مـــن جـــودك فـــي  -2 ــلِ قَبــ ــد )3( ذَيــ   جديــ
3-  ـــنم كنْـــدِلـــي ع سلَـــيي    ويدــش ــن نَــ ــرب مــ   يطْــ
ـ     -4   غُـــصونِ مـــن تَغْرِيـــدي      تَحيــر الحمــام فــي الــ
دلتَّعديــــــبِاتُفْجِــــــع     كَـــــــَأنَّني نَاِئحـــــــةٌ   -5  
6-   ـــفيَأهنَـــشَا   و 4(القَـــد(     ــود ــصنِ اَألملُـــ )5(كَالغُـــ  
7-  ــد6( َأغْي( ــىلِ اللَّموــسعم )7(     ــاء ــن الظِّبــ ــدمــ    الغيــ
ــشَا)8(َأكْحـــَل  -8   مـــــــورد الخُـــــــدود     مهـــضومِ الحـ
ــه َأ  -9 ــنرِيقَتُــ ــب مــ ــود     طْيــ ــالَفَة  العنْقُــــ   ســــ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .235-10/234، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]35[
  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( يقصد صارم الدين خطلبا، وقد سقَت ترجمتهب. 

فارسي ، يوسف بن الحسين بن محمد بن الحسين، أبو الفتح، نجم الدين، وزير أديب من الشعراء             : ابن المجاور  )2(
 يعلم فيه الصبيان، انتدبه السلطان صالح الـدين " مكتب  " لهوكان ، مولده ووفاته بدمشق ،   من شيراز  ،األصل
وأنس به العزيز،  ،  عثمان  معلما البنه العزيز   األيوبي      ض إليه جميع أمور    فلما مات أبوه، واستقل بالسلطنة، فو

 ابن :ينظر هـ، 601، توفي سنة قوبابن المجاور المؤرخ يوسف بن يع     وهو غير   ،  دولته، فكان من محاسنها   
 .25-19، الغصون اليانعةسعيد األندلسي، 

)3( مادة ، سان العربلابن منظور، : ينظر ،ما يدخل في جيب القميص من الرقاع: القَب)قبب.(  

  ).نشأ(مادة ، سان العربلابن منظور، : ، ينظررتفع وبداا: نَشَا )4(

  ).ملد(مادة ، سان العربلنظور، ابن م: ينظر، اعمنّال: اَألملُودالغُصن  )5(

 ).غيد(مادة  ، سان العربلابن منظور، : ينظر النَّاعم اللين األعطاف،: األغيد: أغيد )6(

 .)لمى(، مادة لسان العرب، ابن منظور: سمرة الشّفتين واللِّثَات، ينظر :اللَّمى )7(
: ، ينظـر ل الكحل من غير اكتحال مث ، وهو الذي يعلو جفون عينيه سواد      ،ن الكحل رجل أكحل بي  : يقال: أكحل )8(

 .1/235، مختار الصحاح، الرازي
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10-  هكَنــــسم ــــنــــَألْتُ عس     ــد ــي زبِيــ ــاَل فــ   )1(فَقَــ
ــوا  -11 ــوالٍ قَطَنُــ ــي مــ  بِـــاَألمسِ فــــي الــــصعيد     وِلــ
12-    قَــــدو الكَــــْأس لْتُــــهنَاو     ــود ــن الرقُــ ــاَل مــ   مــ
13-  ـــي الـــرـــتُ فالقَان كََأنَّـــه    ودجــس ــوعِ والــــ   ركُــــ
ــود      َأو طَفْلَــــةٌ مــــن الظِّبــــا  -14 ــةُ الزنُــــ   ء عبلَــــ
ـ    -15 ــي ا    تَقُـــوم شَـــفْعا وتُـــصلْ ــود ِلـ ــن قُعـ ــوتْر مـ   لـ
  )2(مـــن صـــارِمٍ صـــنْديد      َأفْـــديك يـــا رب النُّهـــى     -16
ــا  -17 ــو رتَبــ ــتَ تَعلُــ ــصـيد    الَ زِلْــ ــوك الـ ــى الملُـ   )3(علَـ

  :بن أيوب في الشّاموقال في قصيدة أرسلها إلى الملك النَّاصر صالح الدين يوسف  ]36[
   )الخفيف   (

1-    ــاد البِع ــاء ــنِ الثَّنَ ي عــان ــا ثَنَ م  
                           

    ادالــوِد ذَاك ادالــوِدى وــو4(اله(  
ــا   -2   أيــاِلي و اللَّي ــك ــسى تلْ ــفَ َأنْ كَي     ــاد ــا َأعيـ ــاك كُلُّهـ ــي بِنُعمـ   مـ

ــا   -3 ــوتُ بِعلْيـ ــي ِإذَا خَلَـ ــاد     وجلُوسـ عــا الَ ي ي ِلمغــص ي يعــم سو ك  
ــاد     ِإن تَنَاســيتُ  ذَِلــك العهــد الَ شمـــ  -4 هي عــقَتْن الَ سا وــض ــتُ ومي   ـ

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .234-10/233 ، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]36[
  

  :ضوء على الشّعر
زبيـد بفـتح    ، و بيديبيد بالضم بطن من مذحج رهط عمرو بن معد يكرب الز          زو ،قبيلة من قبائل اليمن   : زبِيد )1(

 ثم غلب عليها اسم الوادي فـال      ، الحصيب : يقال لها  ،أوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت اسم واد به مدينة           
ينسب إليها جمع كثير من العلماء مـنهم         المأمون، و  ثت في أيام  دح أُ ،تعرف إال به وهي مدينة مشهورة باليمن      

     لـسان  ،  ، ابـن منظـور    3/131،  معجم البلدان  الحموي، ياقوت، : ظرين ،بيديأبو قرة موسى بن طارق الز
 .)زبد(، مادة العرب

ابـن  : ظـر ،  ين  اعجد الشّ يالس: ريف، وقيل د الشّ ينديد الس الص: ، وقيل ريفالملك الضخم الشّ  : نديدالص: صنديد )2(
   .)صند(، مادة لسان العرب، منظور

ـ     الملك ال  اَألصيد وهو  مصدر: يدـالصأي العظماء، و  : الملوك الصـيد  )3( ،  وال شـماالً   ا يلْتَفتُ من زهوِه، يمينً
، ينظر، الزبيدي، اه يرفَع رْأسه كبر    لكَون َأصيد: وهو مجاز، وِإنما قيل للملك    ،  ارافع رْأسه كبر  : ا َأيض اَألصيدو

 .8/307، تاج العروس
 .والصحيح ما أثبتته الباحثة) الوداد(في األصل  )4(
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ــا  -5 ــك النَّ لــنِ الم ــي عانَى فَمى       َأو تَــورـا فَـالَ وموـرِ ي1(ص( ِلـي زِنَــاد   
ــشَّتَا   -6 ــع ال مي جــذ ــشَاوتَ والَّ )2(َأنْ      ــبِالَد ــديها ال ــشَبتْ لَ ا  َأعبــح س  

ـ           -7 ــا     مذْ تَرحلْتُ عـن جنَابِـك مـا سغْـ ــرابا والَ هنَ ــتُ شَ ــي زاد)3(ـ    ِل
]37[ الميالكامل           (:                  ةوقال يعاتب الوزير ضياء الدين أحمد بن شيخ الس(  

    

ــد    دحـة د سـهِرتُ علَـى عـالَك بِم    كَم قَ   -1 مَأح ــرِك تْ ِلغَيــلُح ــا ص م اءغَــر  
ــا   -2 باهوــتُ مــا نَظَمبِم ــوزلِّــي َأحأَ     عو ــك تَياحر ــن م ــد ــا الَ تَنْفَ منْع  
ــصاة كََأنَّهــا     -3 ــذَ الح ا نَبــذْتَه لٌّ    فَنَب4(ص( ضننَضي )5(     دـوَأس ـكينمي يف   
4-   سرط كََأن6(و(     كُمحـدـي مي فاِئدقَص      اءوــد ــه ال ــصر بِ قٌ يرودوــز مو   

  َأســدى ِإلَــي مكَارِمــا تَتَــردد        ولَكَم مـدحتُ كَمـا مـدحتُك ماجِـدا          -5
6-   ــه ــا بِ يي َأحــذ ــك الَّ ــي فَم تَننَعمو           ـتَنْجِدَأس ـنقُـْل بِم كـودتَ جنَعمو  

ــ  -7 ــةً فَ ــاني حلَّ مــي ز ف تُكوــس ــد      ِإذَا كَ ــانِ وتَخْلُ مالز ــر ــى م ــى علَ   تَبقَ
  :)7(وقال ارتجاالً وقد طلب منه الملك الصالح محمود بن محمد أبياتًا تكتب على باب عرضي ]38[

  )مخلّع البسيط                                     (                                                   
ــلَّ  -1 ــسعود  حـ ــك الـ ــا[والَ     بَِأرجاِئـ ــد)8(]خَبـ ــك المجِيـ    عرشُـ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج 
  .10/234 ، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]37[
  .10/235، نفسه ]38[

  

  :ضوء على الشّعر
 .2/629، معجم مقاييس اللغةفارس، ابن : ، ينظرا ووراه خرجت نارهند يرى وريورى الز: ورى ) 1(
 . الباحثةه ما أثبتتيستقيم الوزن والصحيحال بها و) أنشأ(يقصد الهمزة هنا مسهلة فالشّاعر : أنشا ) 2(

 .لةالهمزة مسه ألن ؛والصحيح ما أثبتته الباحثةبالهمز وبها ال يستقيم الوزن ) هنأ(يقصد  ) 3(

 جـل إذا كـان    فيها الرقْية، ويقال للر    الحية التي ال تنفع   : وقيل ،ساعتهاالحية التي تَقْتُل إذا نَهشتْ من       : الصلُّ ) 4(
 نْكَرياً مات      : اداهة من الحيياللٍ َأي حلُّ َأصفي الخصومة،       ،ِإنه لص نْكَرم لـسان  ابن منظـور،    : ينظر َأي داه

 .1/122،زهر األكم في األمثال والحكم، اليوسي، )صلل( ، مادة العرب
)5 ( ضنَضنوهو القلق الذي    ، ومنه قيل للحية نضناض    ،ا ونضنضته إذا حركته وأقلقته    استنضضت منه شيئً  يقال  : ي 

نضض(  مادة لسان العرب،ابن منظور، : ينظر ،ته ونشاطهال يثبت في مكانه لشر.( 

 ).طرس(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرتبتيت ثم كُح هي التي م:يقالوحيفة،  الص:الطرس ) 6(
 .لم تعثر الباحثة على ترجمتها، وربما هو باب سمي بذلك في ذلك الحين: باب عرضي ) 7(

 ).خَبا(بياض في األصل، ويستقيم الوزن بوضع الباحثة لفظة  ) 8(
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2-   اكذَر ــن ا عــد ــد)1(والَ غَ ــد        وفْ ــا تُرِيـ ــاَل مـ ــد نَـ   ِإالَ وقَـ
3-   ــانمــتَ الزرِحالَ بلُــووتَع      ـــا نُفُـــودـــا لَهـــمٍ معـــي نف  
ــْأتي     -4 ــاء تَـ ــا بِالبقَـ ــود   ممتَّعـ ــك اُألسـ ــى بابِـ   قَـــسرا ِإلَـ
ــود     ما سجع الطَّيـر فَـوقَ غُـصنٍ         -5 ــا يجــ ــردا والحيــ   مغَــ
6-     ــاب ب ــك ــن يرتَجِي ــتَ ِلم   ِللْخَيـــرِ مفْتَاحــــه الــــسجود     َأنْ

  : )2(وقوله في الملك الصالح محمود بن محمد وقد طلب منه أبياتًا تكتب على باب المجاز ]39[
  )المنسرح (

1-  از3(ج(      ـودمحـازِ مجبِبِـابِ الم   
                           

ــيبِ   س ــن اَل مــس ــود)4(فَ الج ــه    كَفِّ
ــو     في دولٍ ما يزاُل يكْنُفُهـا الـسْـ         -2   ــعد وتَعنُ 5(س(يدنَادــص ــا ال 6( لَه(  

ـ    )7(الَ زالَت النَّيراتُ    -3   )8(ض والـسود  ـياه ركُوعـا والبِـي         تَخْـدم علْـ
ــابِ     ما سجع الطَّير فـي اَألراك ومـا          -4 ــفَ الركَ ــع خَلْ ج9(ر(ــد    غري

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

]39[ مان، ارابن الشّع10/235، قالئد الج.  
  

  
  :عرضوء على الشّ

  

)1( اكمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرأعاله: ذروة كل شيء و ذروته: ذَر ،)ذرا.(   
 .اعر بابا كان يجتازه المارة في ذلك الوقتربما يقصد الشّ: باب المجاز )2(

)3( ازمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر سار فيه وسلكه: الموضعجاز: ج ،)جوز.(   

  ).سيب(، مادة لسان العربابن منظور، : العطاء، ينظر: السيب: سيب )4(

   ).عنا(، مادة لسان العربن منظور، اب: ، ينظر هو من العناء بمعنى التعب:تعنو )5(
ابـن  : صنديد، وتعني الملك الضخم الشريف، والسيد الشّريف الشّجاع، ينظـر         :  الشّجعان، ومفردها  :الصناديد )6(

   ).صند(، مادة لسان العربمنظور، 

  .14/301، تاج العروسالزبيدي، : األجسام المنيرة،  ينظر: النيرات )7(
 .من النّاسيقصد الخَدم : البيض والسود )8(

)9( لسان العـرب  ابن منظور،   : ، ينظر وال واحدة لها من لفظها     اإلبل التي يسار عليها، واحدتها راحلة     : كابالر ،
   ).ركب(مادة 
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 ضيعةً وكتبها له ملْكًا، وكانت كثيرة األشـجار،    )1( وقد أعطاه الملك المؤيد نظام الدين       وقال ]40[
 وهي على شاطئ الفرات فحسده جماعة عليها وحملوه على أخذها           لذيذة الثمار، غزيرة األنهار،   

ملعون من يغيرها ما عاش عليه أو       : " منه، وكان قد كتب خطّه معه، على توقيعه بها، بخط كفّه          
  )المتقارب                                                                                     (:"يستعيدها أبدا

   
1-  ــوك ــن الملُ ــا اب ي ــاك مــتَ بِنُع ــسد َأ    جعلْ الح ــق ــن طَرِي ــي م ــادي ِل ع  
2-   ــد ــسدوني وقَـ ــفَ والَ يحـ ــد                   وكَيـ ــُأم البلَـ ــي بِـ ــتَ علَـ   منَنْـ
ــد       َأرى كُلَّمـــا زِدتَنـــي رِفْعـــةً     -3 مٍ كَمــو ــلِّ ي ــي كُ ف نــو   يموتُ

4-     اعبــس ــالَك ال ــفْ بِع ــم َأخَ ــد       ِإذَا لَ ــن نَقَ م ــي ــك ِل ــافُ ومثْلُ   َأخَ
ــانِ    -5 ــر الزمـ ــرك اُهللا عمـ    مـــنْهم َأحـــد والَ عمـــر اُهللا    فَعمـ

  

 وهو يومئذ   -وقال يمدح الوزير ضياء الدين أبا العباس أحمد بن القاسم ابن شيخ السالمية             ]41[
  )المنسرح(                                           :وزير الملك الصالح محمود بن محمد بآمد

ــي  -1 ا فــر ــا قَم ي ــد حَأو ــه ــي    جماِل ف ــك ــد مثْلُ وجالَ ي ينــالَم الع  
ــلُّ    كَبِـدي  سلَّطْتَ نَار اَألسـى علَـى       -2 ــارٍ فَكُ ــن نَ م ــد ــي تُوقَ تجهم  
  ســود اَأل)3( حبـةَ قَلْبِــي بِــصدغك     )2(صن عقْربيك اللَّتَينِ قَـد لَـسبا          -3
4-      اكرب بر انحب4(س( نـأٍ   ممح )ا     )5رــد باكــد ــي ورد وخَ مد ــن م  
ــدد شَــملي بِبينــه وَأبــى      -5 ب             دـدـا بم ـدعب ـني ملشَم عمجي 

  ـ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/232، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]40[
  .233-10/232،  نفسه]41[

  

  :عرضوء على الشّ
 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: نظام الدين: الملك المؤيد ) 1(

لَدغَتْه، وَأكثـر مـا     : اتح، تَلْسبه وتَلْسبه لَسب    لَسبتْه الحية والعقْرب والزنْبور، بالف     : اللدغ والعض، يقال   :بسلَال ) 2(
 ).لسب(مادة  ،لسان العربابن منظور، : ينظر ،العقرب عمُل فييستَ

لـسان  ابن منظور،   : ينظرهو ما بين العين واُألذن،      : ما انحدر من الرْأس إلى مركَبِ اللَّحيين، وقيل       : الصدغُ ) 3(
 ).صدغ(مادة  ،العرب

)4 ( اكرمادة لسان العربابن منظور، :  بمعنى خلقك، ينظربرأمن : ب ، )برأ.( 

 7M¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }L 8 : نزيـل  وفي التّ  ،ن اَألسود المنتن  يالطّ :الحمُأالحمَأةُ و : حمأ ) 5(
 ).حمأ(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،26، الحجر
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ــا   -6 مو وددــص ــثَ بِال اللَّي دــد هو      دــد ه َأو ــد ص ــتٌ ِإن يم ــم  يهِ
7-   قَــدتُ ويتَــدــا اهم ــاهالَ ثَنَايلَــو    ــي ققَ طُرــي ض دــد ا سلَهــب سو  
ــصرِ     كََأنَّــه غُــصن  قَــوامٍ ِإلَــى  -8 ــرِ الخَ ــد  مزنَّ ــاعمٍ َأملَ   نَ
ــد       َأخَافُ مـن ضـعفه وقَـد نَظَـرتْ          -9 ــد َأو ينْفَ ــي ينْقَ نيع ــه ِإلَي  

10-  ـــهقَّتدو ـــهِلين ـــنم كَـــادي       ــد ــامِ َأو يعقَ يالق ــد ــلُّ عنْ حي  
ـ          -11   والطَّيـر قَـد غَـرد      ـكَأس سحيرا     لَه رضاب ِإذَا مزجـتَ بِـه الـ
12-           ـنمرِ وورالـس ـةعمد ـنم درَأب     نبِكَانُو اء1( م(       لَـدـي الـشِّتَا َأجف   
ــرا  -13 طا عــر نْبعكًا وــس م وعــض ي     ــن ا فَميــاد ــدا شَ ب ِإنو ــد بعم   
ــالَ  -14 ــن سـ ــسيتُ مـ   رطْلَــينِ بالظَّــاهرِي َأو َأزيــد      فَته ِإذَا تَحـ
15-   هــت سبِد ــي ــتُ َأنِّ ــك)2(ظَنَنْ لم       ــشَد َأو تُح ــبِالد ــي ال ــى ِإلَ بتُج  
16-    ــم ــه قَلَ ــا خَطَّ ا مــذَار ع يــد ــَأن دا    َأفْ ــهُ زرد)3(ود كَــ     نَبتَــ
ــا   -17 فَم ــه ــه اِإللَ ــي خَلْق ف عــد َأب    دــو ــا ج مو ــاغَه ــا ص م نــسَأح  
18-           ـهلَطَافَت ـنم رهالـد شَـرِب لَو                 خَدـرـي صاَألكُفُّ ف تْهرصا ع4( م(  
19-  ــاَل ر ــا قَ مــفَه ا ســد الَ بــا و أًْي    ــد برالَ عو بِهلَــى شَــرع نْــه5( م(  
ــشَرا  -20 ب ــه ــاس قَبلَ ــد النَّ بع ــو   لَكَــان مــن حــسنِ وجهِــه يعبــد    لَ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

 هكـذا  ،ول، وكانون اآلخـر   كانون األَ : تاء،شهران في قلب الشّ   : الكانونان، و رومية، وهي لفظة    شهر: كانون )1(
 ).كنن(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،ومَأهل الر يسميهما

هو المجلس، ويراد به    : ، وقيل عن المعجمة ) معرباتٌ(لثالثة معانٍ   ) الثِّيابِ والورق وصدرِ البيت   (من  : الدست )2(
 .4/518، تاج العروس، الزبيدي: ه يوضع في الصدر، ينظر ألنّ؛هنا العرش

النّبي داود عليه السالم حيـث كـان        : ويريد الشّاعر به  وردت في األصل داوود والصحيح ما أثبتته الباحثة،          )3(
  .معروفًا بأنّه كان يزرد الدروع ويصنعها

)4( خَدرص: حـسنة   مالصق لبالد حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة ووالية واسعة    بلد،ـ  ي سب إليهـا  نْ
 ).صرخد(، مادة لسان العرب، ابن منظور، 3/401، معجم البلدانالحموي، ياقوت، : ، ينظرالخمر

، نديمـه فـي سـكره    يْؤذي:  ورجل معربد ،العربدة سوء الخُلُق  هنا بمعنى الطّيش والسفه والعدوان، و     : عربد )5(
، ومنـه    بفتح البـاء   :امن اَألفاعي يسمى عربد    ركالذّو والمعروف َأنها الحية الخبيثة،      ،الحيةُ الخفيفة : العربِدو

 ).عربد(، مادة لسان العربابن منظور، : ،  ينظرارباشتقت عربدةُ الشّ
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  فَاقَ علَـى النَّـاسِ بـالتُّقَى َأحمـد            فَاقَ بني الحسنِ في الزمـانِ كَمـا         -21
  

  :قافية الراء* 
  )البسيط    (:)1(يضا جواب كتاب أرسله ِإليه من الموصل بهاء الدين علي بن السمينوقال أ ]42[

  عيني بِـذَاك فَلَـم تَـشْبع مـن النَّظَـرِ              وافَى كتَاب بهاء الدينِ فَابتَهجـتْ       -1
  من وابِلِ الفكْـرِ الَ مـن وابِـلِ المطَـرِ              وبان منْثُور تبرٍ قَد سـقي َأدبـا         -2
  )4( والحبـرِ )3( الرساِئلِ بين الحبرِ )2(روضِ    ولَم َأزْل وحيا كَفَّيك َأرتَـع فـي         -3

 بن محمد بن داود مـن قـصيدة         وقال يمدح الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكمان         ]43[
  )المديد(                                                                                                :أولها

1-     رِهــه س ــن ــتُّ م ــلٍ بِ لَي بــي    ر تَل5(َأج(ــرِه ــي قَم ف اءزــو الج   
ــكُو طُ   -2 ــتُ َأشْ ــى ظلْ ــه ومنَ ــصرِه     ولَ ق ــن م هــشْكُو ــي تَ تجهم  
ــوى    -3 ه اءــض ــا انْق ــم يحملْنَ   كُـــلُّ ِإنْـــسانٍ علَـــى قَـــدرِه    لَ
4-    قُـــهمبِيـــبٍ كُنْـــتُ َأرحو      ــذَرِه ح ــن م ــين اشــةَ الو   خيفَ
ــصنًا    -5 ــى غُ ــا وانْثَنَ ظُلْم ــد ص       ــي َأثَــرِهف ثْــتُ الــنَّفْسعفَب 
ــوم    كَيفَ يسرِي الطَّيـفُ نَحـو فَتًـى         -6 ــوُل النَّ جــا ي م رِهــص ــي ب ف  
ــا    -7 فَم دودــص ــدهر ال ــفَ ال ــرِه      َأِل ــي فكَ ف انلْوــس ــر ال  يخْطُ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .236-10/235، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]42[

  .10/236، نفسه ]43[

  :عرضوء على الشّ
)1(     ين علي بن السو      هيبدو أن : مينبهاء الد ،ة له فيما بـين    لم تعثر الباحثة على ترجم     كان أحد أصدقاء ابن الكَتَّاني

 .يديها من مصادر ومراجع
 .والصحيح ما أثبتته الباحثة) روض(وردت في األصل  )2(

 ،كتب به، وذلك َأنه كان صاحب كتب      ي الذي   الحبر لمكان هذا الحبر   للعالم   :قيل و، المداد الذي يكْتَب به    :حبرال )3(
 . 10/504،  العروستاج، ، والزبيدي)حبر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

)4 ( الحــروفــي التنزيــل العزيــز،الــسرور: ب  :M 8 7  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å
ÍL حبر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، 15: الروم.(  

   .)جال(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظر، واستوضح، يننظر إليه: اجتلى الشيء: َأجتَلي )5(
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ــقٌ بــ    -8 اشلُو عــس ــفَ ي اكَيشَر     ــشَرِه ب ــي نِ فــس ــلُّ الح ــلَّ كُ ح  
ــالَ    -9 ــه وتَـ ــارا لَـ ــد زنَّـ   مـــا تَـــالَ داود مـــن زبـــرِه    شَـ

ــقٌ    -10 ــلِ معتَنـ ــو ِلإلنْجِيـ ــورِه      وهـ س ــن م ــان اَأللْح ــع طْبي  
ــى   كَ  -11 ــه لَظً ــصليه اِإللَ ــفَ ي نَى     يَأس وه1(و(      رِهـوص ـنالخَلْقِ  م  
12-      نـسذَا الح كُني ـي  ِإنـقَرٍ   ف2( س(        ــقَرِهــي سف الخُلْــد فَجِنَــان  
ــا    -13 كَم ــه ــصان منْ ــُل اَألغْ تَخْج     ــرِه ــن خَفَ م انــد ــُل الوِلْ 3( تَخْج(  
ــه ِإذَا   -14 ــور منْـ ــار الحـ   سلَّ سـيفَ الحـسنِ مـن حـورِه            وتَحـ
ــن دررِه      كَمـا  )4(حاز مـن بحـرِ النَّـسيبِ        -15 ينِ مــد ــب ال ــاز قُطْ ح 

 

  )السريع                                                                           (: النّحولوقال في ]44[
  

ــي    -1 َأنَّن ــو ــشُّوقُ فَلَ ــي ال لَنرِ      َأنْحــشْع ــم تَ ــك لَ فْنــي ج ــتُ ف لَجو  
2-         ـبِني لَـم نمو تُ الَ شَيءرصرِ    وـــصبي لَـــمو  ـــفَ تُنَاجِيـــهكَي  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/237، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]44[
  

  
  :عرضوء على الشّ

اء مـن  والـسن  ،ارتفـع : وسنُو في حسبه سناء، فهو سني ،  ارتفع:  وسنا إلى معالي اُألمورِ سناء     ،أرفع: َأسنَى )1(
 ).سنا( ، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظر، ينوَأسناه َأي رفَعه ،الرفيع:  والسني،الرفْعة، ممدود

ابن : ظرينها تذيب اَألجسام واَألرواح،    َألنّ ؛ار سقر النّ تيم س وقيل َأسماء جهنم، مشتق من ذلك،       اسم من : سقَر )2(
 ).سقر(، مادة لسان العرب، منظور

 ).خفر(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظرين ،شدةُ الحياء: الخَفَر، بالتحريك :رِهخَفَ )3(

 ).نسب(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظر، ينساءعر في النِّرقيق الشِّ :النَّسيب )4(
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أن يجيز له بيـت      )1(وقوله وقد طلب منه الوزير صفي الدين عبد اهللا بن علي بن شكــر             ]45[
                                                                   )الوافر                                                                                       (:)2(بي فراسأ

                                                                                  

1-         ـنلَكنٍ وـسح نتُ مرصَأب كَمــارِي     و ياخْت ــع ــشقْوتي  وقَ ــك ِل لَيع  
  

  

                         )الوافر                                                                             (:فقال أبو يعقوب ]46[
                                                                                            

ــرارِ      فَما ِللْقَلْـبِ حـين يحـب شَـرطٌّ           -1 ــسلُوبِ القَ طٌّ ِلمــر ــْل شَ هو  
2-      لَـى دع اصصالق بجو لَوــارِي     ِليـلٍ و ــي ثَ ــن عينَ ــذْتُ م ــتُ َأخَ   لَكُنْ

  
  

 
  ــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج
  

  .10/237، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]45[
  .10/237، نفسه ]46[
  

  :عرضوء على الشّ
  
ين احب صفي الد  سين بن منصور الص   الخالق بن الح   أبو محمد عبد اهللا بن علي بن عبد        هو   :بن شكر  ا الوزير )1(

   ميري المالكي بن شكر المصري الد  ، ولد بالد اإلة بدميرة بين مصر و    يار المصريأربعـين  ثمان و ة سنة   سكندري
 سنة اثنتين وعشرين وستمائة، وقد ذكر صاحب النجوم الزاهـرة  ودفن بتربته عند مدرسته بمصر ،  وخمسمائة

ـ   ،الحينا ألهل العلم والص   ثرْؤر للملك العادل كان م    وقد وز  هـ،   623أنّه من وفيات سنة       لهـم ال    ر كثير البِ
ـ ،  بالقاهرةه وأنشأ مدرسة قبالة دار،يشغله ما هو فيه من كثرة األشغال عن مجالستهم ومباحثتهم       وبنى مى لّص

 حـسن   ، اللـسان  وكان حلو ،  ة وجامع حرستا  جامع المز و ،ر الفوارة  وعم ،ط الجامع األموي   وبلَّ ،العيد بدمشق 
: ه، وكان مهيبا عالما مبالغًا في ظُلْم الرعية، ينظر        وخبث وطيش وحقد ال تخبو نار     ،  ذا دهاء مفرط فيه   ،  الهيئة

 ،البدايـة والنهايـة  ، ابـن كثيـر،   2/193، فوات الوفيـات ، الكتبي،   22/294،  سير أعالم النبالء  الذهبي،  
 . م6/280، النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 13/109

 القاسم علي بـن     يبأل(اعر أبي فراس الحمداني، لكن ورد هذا البيت         لم تعثر الباحثة على البيت في ديوان الشّ        )2(
     الذي  المشهور   اعراهي الشّ إسحاق بن خلف البغدادي المعروف بالز ا محسنً افًكان وص  في كتابي ) حلَا كثير الم :

 وهومحمد بن وهيب الحميري     ل(، وورد   26/75 سالمتاريخ اإل ، الذهبي،   3/371،   وفيات األعيان  ابن خلكان، 
  شاعر من أهل بغداد من شعراء الدفـي فنـون    نهاية األربالنويري، : ، في)ة وأصله من البصرةولة العباسي

  .273 المستطرف في كل فن مستظرف، األبشيهي، 2/92، األدب
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]47[       حدله بيتً    )2(يالمغنّ )1(وقال وقد طلب منه األو ألنّه ما كان يحفظ   ؛ا يغني بما يجيزه    أن يجيز 
 )المتقارب(                                                                        :غير ذلك البيت فحسب

 

ـ   -1 ــ يلتْ للْحــس ــا لَبِ م اءــذْر عــذَارِي    و ــا ع هلَيــتُ ع 3(يِ ِإالَّ  خَلَع(  
2-  يسانِ      تَمرزلِّ كَـالخَيالـد ـنارِ    )4( موطْــفَ الــسع ــا اللِّــينفُهطعيو  
3-  ــد ــدها َأن يمي ــن قَ م ــذَر أح5(و(    ــد ــففَينْقَ يه ــن ارِ  مــص انْحو   
ــس اِإلزارِ     َوَأعجب مـن خَـصرِها كَيـفَ الَ         -4 م ــس ح ــد ــزوُل وقَ ي  
 ربِيعا ومـن رِيـق فيهـا عقَـارِي             ِإن َأردتُ   )6(فَمن وجهِهـا زهـرِي      -5
ــشَّبابِ  -6 ــان الـ ــا وزمـ )7(رِشَفيعي ِإلَـى صـورٍ كالـصوا          تَعلَّقْتُهـ  
ــدم      فَلَمــا كَلفْــتُ بِهــا قَــادني     -7 ــي ع طَنــى و ــطبارِِإلَ اِإلص  
ــارِ     فَودعتُهـــا وآلِلـــي الجفُـــونِ  -8 ــاء ونَ م ــين ــا ب اقَطُ مــس   تَ
ــدها   (  -9 ــى خَ ــدموع علَ ــَأن ال ــارِ       كَ ــى جلَّنَ ــلٍّ علَ ــةُ طَ يق8()ب(  

  ــــــــــــــــــــــــ
  : لتخريجا
  .238-10/237 ،قالئد الجمانابن الشّعار، ] 47[
  

  :ضوء على الشّعر
  

 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: األوحد )1(

، األنـساب ، الـسمعاني،    سر النون المشددة هذه النسبة إلى الغناء      بضم الميم وفتح العين المنقوطة وك     : المغَنِّي )2(
5/354 .  

، مـادة   لسان العـرب  ابن منظور،   : ينظر ، للشاب المنهمك في غيه    خلع العذار أي الحياء وهذا مثلٌ     : عذاري )3(
 ).عذر(

عـود  : يـزران والخَبالفتح والصحيح بالضم كما أثبتته الباحثـة،        ) كَالخَيزرانِ(وردت في األصل    : الخيزران )4(
 ).خزر(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرنبات لَين القُضبانِ َأملَس العيدان: وقيل ،معروف

)5( ديممادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،ى وتبختروماد يميد إذا تثنّ، تمايلي :ي ،)ميد.( 

 .11/473، تاج العروس، الزبيدي: ه، ينظرضارتُنََو حسنُه وبهجتُه: يزهرِ )6(
)7(  ارووالص اروةُ، : الصبةُ الطَّياِئحوقيل  : قيل و الر ،كسالم اءوقيل   : وِع ،كسيُل من المةُ منه : القَلطْعينظـر  الق ، :

  .12/363، تاج العروسالزبيدي، 
، البديع في فصل الربيـع يري، ، الحمكر وأجوده المصري  مان الذّ مان وهو الر  معناه بالفارسية ورد الر   : نارجلّ )8(

اشئ، ن من شعر أبي العباس النّ     مض، والبيت م  1/225،الجامع لمفردات األدوية واألغذية   ابن البيطار،   ،  176
 .1/470،  وثمر األلباباآلدابزهر ، الحصري: ينظر
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وقال أيضا وقد طلب من الوزير ضياء الدين أبي العباس أحمد بـن القاسـم ابـن شـيخ                    ]48[
  )الخفيف             (                :قد نفذنا ِإلى الحصن في طلب الشّعير: السالمية شعيرا، قال له

  

ــي  -1 ثْلميرِ وــشَّع ــتُ بِال تَقَنَّع ــد ــشَّعيرِ     قَ ــشعرِه بِالـ ــازى ِلـ   الَ يجـ
2-    دوعسالم زِيرا و1(ي(  نِلم داعزِيرِ       الَ  ســو ــادي ال ى َأيــو ــى س جتَري  
ـ    -3   ـك ولَـو جـدتَ ِلـي بِملْـك كَبِيـرِ              كُلُّ شَيء يفْنَى سوى مدحي فيـ
  وازِي بِــه نَفَــاد الكَثيــرِ  سِ يــ    فَنَفَــاد القَليــلِ يــا َأوحــد النَّــا  -4

 بمصر، وهو في خدمة الملك العزيز عماد الدين عثمـان بـن   )2(وقال في الخضر بن شروه  ]49[
  )المنسرح(                                                                               :يوسف بن أيوب

  

ــوتَرِ      حرِ الكُُؤوس فـي الـس     بِتُّ ُأعاطي   -1 ــات وال ــينِ النَّاي ــى َأن   علَ
  َأخَفَّها لَـو مـشَتْ علَـى بـصرِي            من كَـفِّ جيـداء كَالغَزالَـة مـا          -2
ــا   -3 هلَطَافَت ــن نِ مــس ــةُ الح يعدــنْ     ب ص ــاس ــم النَّ ــصورِتُعلِّ   عةَ ال
4-         ـنم ـبـاجِ َأطْيجي الزا فــرِ      رِيقَتُه طــرٍ ع نْبعــقٍ و ــسك فَتي م  
ــالمطَرِ       تَميــُل َأعطَافُهــا ِإذَا خَطَــرتْ    -5 ــاح بِ ــُل اَألقَ ــا تَمي كَم 
6-      َأس ِإن احبي الصتُخْف ـ تَكَاد الص رِ     فَرــشَّع ــن ال م ــك ــبح بِمحلَوِل ص 
ــرتْ   -7 ــا ِإذَا خَطَ هِلين ــن م ــد ــاة    تُعقَ هم ونــرِ)3(د ــا علَــى خَطَ   النَّقَ
ـ   -8 ــ ــة ال اِليــالِ ح مبِالج ــة ـ      وقَينَ   )4(ي بِـصوتها الخَمـرِ    ـحالِ تُغَنِّ

  ــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .238-10/237 ،قالئد الجمان، ابن الشّعار ]48[
  .239-10/238، نفسه ]49[

  :عرضوء على الشّ
  

 .يريد الملك المسعود سكمان بن محمد بن داود ) 1(

 .ادر ومراجعلم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مص: الخضر بن شروه ) 2(

هت المرأة بالمهاة في البياض     بة ، فإذا شُ   شبيه بالبلورة والدر  بقرة الوحش، سميت بذلك لبياضها على التّ      : المهاة ) 3(
، هت بها في العينين فإنما يعنى بها البقرة، والجمـع مهـا و مهـوات           بفإنما يعنى بها البلورة أو الدرة، فإذا شُ       

 ).مها(ة ، مادلسان العربابن منظور، : ينظر
 .يريد صوتها المخمور: صوتها الخَمر ) 4(



 300

ــرِ     َأما تَرى اللَّيَل قَـد مـضى هربـا           -9 ــي اَألثَ ف احبــص ــا وال زِمنْهم  
ــسحرِ     فــي لَيلَــة ظَــلَّ مــن تَقَاصــرِها  -10 ــصباحِ بِال ــُل ال ــر ذَي   يعثُ
11-       تَّقَــةعم ةــوــوا ِإلَــى قَهبــرِ  ه ــاوِس الفكَ ســي و تَنْف اءــر مح 
12-   ا القَسهاكَرلَـى     )1(بي الظَّـالَمِ عتَغَُــرِ         ف لَــم ــوموالنُّج ــهتادع  
ــرِ       يـز  )2(مسِفي فتْية من بني الشَّما      -13 هــى الز ــافهِم علَ ــون بَِأعطَ ه  
14-  ســب ــا قَ احٍ  كََأنَّهــر ــاءوا بِ 3(ج(    ــاببــا الحنْهم يــرطي)رِ)4كَالــشَّر   
ــا      -15 لَّقَهتَع ــد ــا وقَ حنُو رــذْك ــشَ       تُ ــو الب َأب ــه لقَب ــن م مرِآد  
)5(رقَّتْ من الجود راحـةُ الخَـضرِ          شَجوا قُواهـا حتَّـى تَـرِقَّ كَمـا          -16  

  

  ــــــــــــــــــــــــ
  :ضوء على الشّعر

  

)1 ( لْم، وقيل       : القَسين والعؤساء النصارى في الدئيس من رس العالم  : رابـن منظـور،    : ينظـر  ،هو الكَي
 ).قسس(، مادة سان العربل

َّاس: الشَّمامس ) 2( م َّ  مـن رؤوس  هـو : ، وهو خادم الكنيسة ومرتبتـه دون القـسيس، ويقـال        مفردھا ال ش
، )شـمس (، مـادة    لسان العـرب  ابن منظور،   : ، ينظر النصارى الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة      

 .16/173، تاج العروسالزبيدي، 

ـ       ،ارالنّعلة من   الشُّ:  والقبس ،ارالنّ: القبس ) 3(  فـي قـصة     - 7 8 ،اريستعار من ذلك القبس شعلة النّ
 M  d  c  b  a  `  _    ̂ ]     \  [  Z       Y  X   W   V  UL -موسى عليه الـسالم   

 ). قبس(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر،٧،النمل
األسنان مـن المـاء،     ما جرى على    هو  : الفقاقيع التي تطفو على وجه الماء أو الخمر، وقيل        : الحباب ) 4(

  ). حبب(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظركقطع القوارير، وكذلك هو من الخمر

فيها تورية، لعلَّ المقصود هنا الخضر الوارد اسمه مع سيدنا موسى عليه السالم، وهو نبـي                : الخَضر ) 5(
سـمي  :  خضراء، وقيـل  جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز     من بني إسرائيل، سمي بذلك؛ ألنّه إذا      

 كان إذا صلى في موضع اخـضر : ز، وقيله كان إذا جلس في موضع قام وتحته روضة تهت      ألنّ ؛بذلك
، مـادة   لسان العـرب  ، ابن منظور،    2/312،  مسند اإلمام أحمد بن حنبل     ابن حنبل، : ، ينظر ما حوله 

   ). خضر(
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]50[ ين المصريالهزج(                                              : بمصر)1(وقال يمدح أسد الد(  
  

ــدينِ   -1 ــد الــ ــا َأســ ــقِّ    َأالَ يــ ــدرِ  وحــ ــةَ القَــ   لَيلَــ
ـ   -2 ــص ــشَني شَخْـ ــد َأوحـ   )2(ـك في صـحوِي وفـي سـكْرِي         لَقَـ
ـ   -3 ــ ــد ُأسنـ ــي َأحـ ــا ِلـ ــرِي     ومـ ظَه ــه ــق بِ ــي الخَلْ ف ــد   ـ
4-   يكــامى ســوفَــا)3(س ــنــا مــرِ       ي ــمِ الزهـ ــوقَ اَألنْجـ   قَ فَـ
 ِإذَا مــــا جهِلُــــوا قَــــدرِي    َأرى قَومــــا بِــــالَ قَــــدرٍ  -5
ــعرِي       يخَــــافُون بِــــَأن َأنْظـــــ  -6 ش هِمــاق ــي َأعنَ ف ــم  ـ
ــرِي     العمـــرِ)4(ولَـــوالَ إبنَـــةُ   -7 ــنَهم عمـــ  َألودى بيـــ
ــرٍ    -8 ــى بِكْـ ــع ِإلَـ ــم واسـ ــبِية    فَقُـ ــرِشَــ ــادة البِكْــ   الغَــ
ـ    -9 ــذَّر       ِإلَـــى مـــشْمولَة َأعتَـــ ــي ال ف مآد ــن ــقَ م )5(ـ  

ــدرِي      تُزِيـــُل الهـــم عـــن صـــدرِ  -10 ص ــن ع اســو سوالو ك  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج
  .242-10/241، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]50[ 

  :عرضوء على الشّ
ين الكردي   أسد الد   المنصور الملك،  ي بن مروان  ذيركوه بن شا  األمير ش أبو الحارث   هو  : أسد الدين المصري   )1(

 هـو و ، ونشأ بتكريت إذ كان أبوه متولي قلعتها       ، من أعمال أذربيجان   ويندالزرزاري وهو من قرية يقال لها       
تولى دمشق مدة وقام بحرب الفرنج وفتح حصونهم غيـر مـرة            ين يوسف بن أيوب،     الدصالح  لطان  سعم ال 

 وكان شجاع ا مقدام اا مهيب  ،وتوفي بمصر سـنة أربـع وسـتين    ،اس سنة خمس وخمسين وخمسمائة بالنّوحج 
، وفيـات األعيـان   ابن خلكان،   ،  284/ 23 ،تاريخ مدينة دمشق  ،  عساكرابن   :ينظر ترجمته في  ،  وخمسمائة

البداية ابن كثير،  ،117-2/115، تمة المختصرتابن الوردي، ، 1/171، مفرج الكروبابن واصل،  ،2/479
 اللطيفـة   التحفةالسخاوي، شمس الدين،    ،  5/387،  النجوم الزاهرة ابن تغرى بردي،     ، 259/ 12 ،والنهاية

 .36، ترويح القلوب، الزبيدي، 4/211، شذرات الذهب، ابن العماد، 1/448، في تاريخ المدينة الشريفة

 ).سكر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،احيان خالف الصركْالسوحو نقيض الصالنَّوم، : السكْر )2(
للحـسيب  :  ويقـال  ،ارتَفَـع : و سمواً، فهو سامٍ    الشيء يسم   االرتفاع والعلُو، وسما    بمعنى :السمومن  : ساميك )3(

 ).سما(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،قد سما: وللشريف
 .بالهمز الستقامة الوزن، والصحيح في اللّغة بدون همز) إبنة(وردت في األصل  )4(

 ما يرى في شعاع الشمس الداخل فـي         الذرة ليس لها وزن، ويراد بها     : ، واحدته ذرة وقيل   صغار النمل : الذر )5(
  ).ذرر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر،  ومنه سمي الرجل ذرا وكني بأبي ذر،النافذة
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ــدري        اللّيـــفــي ظَـالَمِ  )1( ]َأضـاءتْ [  -11 ــبِ ال ــَل الكَوكَ ــلِ مثْ   ـ
ــرِ      إذَا مــــا َألَّــــفَ الــــراوو  -12 ــاء والخَمـ ــين المـ  قَ بـ
  د بـــين الطَّبـــلِ والزمـــرِ      وطَابـــتْ نَغَمـــاتُ العـــو    -13
ــتْ   -14 ــد زفَّــ ــك وقَــ ــةُ     ُأنَاديــ ــا إبنَـ ــدرِ)2(علَينَـ )3( الخـ  
15-   احــر ــشف الـــ   علَــــى واضــــحة النَّحــــرِ    َأالَ فَارتَـــ
ــحرِي     علَــــى ناعمــــة كَــــالخُو   -16 ــا سـ ــن َأجفَانهـ  ط مـ
 ـــلِ لَــوالَ هيــفُ الخَــصرِ       فَتَــــاة كَمهــــاة الرمـــــ  -17
ــا نُقْلــــي  -18 ــن رمانهــ  ومــــن رِيقَتهــــا خَمــــرِي    فَمــ
19-   ــــدفَتًــــى كَالْب ــــعِإالَّ مرِ      وـــدالب ـــنـــى مهَأب رِ َأو 
20-   ــذْر ــي عـ ــن بنـ ــالَمٍ مـ ــذْرِي )4( ةَ    غُـ ــن عـ ــُل مـ   الَ يقْبـ
21-  احالــــر ــــزِجــــا مــ    َإذَا م ــرِ )5(قِ بِرِيـ ــك الثَّغْـ )6( ذَلـ  
ــرِ )7(ضِ    تَـــرى سوســـنَةَ العـــارِ    -22 ــن القَطْـ ــلُّ مـ   تَنْهـ
ــي   -23 ــه لَيلــ ــن طُرتــ  ومــــن بهجتــــه فَجــــرِي    فَمــ
 ت َأعنـــي اَألســـد المـــصرِي    كَـــذَاك الفَـــاِلقُ الهامـــا     -24

  
  

    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضوء على الشّعر
 .وبها ال يستقيم الوزن، والصحيح ما أثبتته الباحثة) ضيءت(وردت في األصل  ) 1(

 ) .ابنة(بالهمز الستقامة الوزن والصحيح ) إبنة(وردت في األصل  ) 2(

)3 ( ردرِ :الخللجارِ  :  بالكَس دمي تْريس             رـدوِه خونَح تيب نم اكارا وصار كُلُّ م ثُم ،تيالب ةيا، والجمـع  ة في نَاح :
 ).خدر(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرر وَأخْدار وَأخَاديرخُدو

 اليمن مـشهورة بـاالبتالء   يقبيلة كبيرة من قضاعة ف،  بضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة :ةرذْ ع ونب ) 4(
ن معمر، وصاحبتُه بثَينَـةُ     جميُل بن عبد اللَّه ب    : ومنهم كانوا معروفين بشدة العشق، وغلبة الهوى     ،  بداء العشق 
 كحالة، عمر رضا،    12/551،  تاج العروس ، الزبيدي،   1/368،صبح األعشى القلقشندي،  : ، ينظر بنْت الحياء ،

  .2/768، معجم قبائل العرب
بالكسر وبها ال يستقيم الوزن، وترى الباحثة أن تكون بتنـوين الكـسر السـتقامة               ) بريق(وردت في األصل     ) 5(

 .لعلّة النّحويةالوزن، رغم ا

)6 ( الثَّغْر :هي اَألسنان كلها، كُ   : وقيل هو اسم اَألسنان كلها ما دامت في منابتها قبل َأن تسقط،          :  وقيل ،الفَمفـي   ن 
 ).ثغر(، مادة لسان العربابن منظور، : ر، ينظرثُغُون، أي الهو مقدم اَألسنا: منابتها َأو لم يكن، وقيل

)7 ( العارِض :ةُ الخَدفْحانص18/385، تاج العروسالزبيدي، : ، ينظر من اِإلنْس. 
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ــر       كَرِيمـــا غَـــرقَ العالَــــ     -25 ــن البِ م ــر ــي الب ف ــم  ـ
ــالبِيضِ   -26 ــسمرِ     ويحمـــي البِـــيض بِـ ــسمر بِالـ ــي الـ  ويحمـ
ــالِ  -27 ــراه ودم المــــ  علَــــى صــــارِمه يجــــرِي    تَــــ

  

]51[           أنشدني أبـو   : بحلب)1( قال أبو الفتح يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن محمد البغدادي
يعقوب يوسف بن سليمان بن صالح لنفسه قصيدة يمدح بها الملك الظاهر غياث الدين غازي بن                

  )الكامل                                                          (                     :)2(يوسف بن أيوب

 

                         )الكامل                                                                                        (:ومنها يقول

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/216، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]51[
  

  :ضوء على الشّعر
من يونس بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن أبي الغنائم بن أبي بكر بن محمد، أبو الفتح المقرئ البغدادي، روى عن جماعة  ) 1(

الشّعراء المتأخرين مقطعات من منظوماتهم ومنهم ابن الكتّاني، استكثر من قول األشعار ينظمها طبعا مـن غيـر أن                   
ابن الـشّعار،  : ، ينظر ترجمته في)هـ643(يشتغل بشيء من علم العربية، أقام بحلب مدة طويلة إلى أن توفي بها سنة        

 .400-29/399، وفياتالوافي بال، الصفدي، 10/329، قالئد الجمان
 غـازي ابـن الـسلطان صـالح          غيـاث الـدين    أبو الفتح وأبو منـصور    من ملوك الدولة األيوبية،     : الملك الظّاهر  ) 2(

الملك الظاهر صاحب حلب، كـان ملكًـا عظيمـا مهييـا حازمـا متيقظًـا، كثيـر                  بالدين يوسف بن أيوب، الملقب      
ـ          االطالع على أخبار الملوك، وأحوال رعيته، عالي         ا للعلمـاء  الهمة، حسن التدبير والـسياسة، باسـط العـدل، محب

، ومـدة واليتـه لحلـب ثالثـون سـنة      مجيزا للشعراء، أعطاه والده مملكة حلب في سنة اثنتين وثمانين وخمـسمائة          
 ،يار المـصرية  سنة ثمان وستين وخمسمائة، وهي السنة الثانية مـن اسـتقالل أبيـه بمملكـة الـد           وتسعة أشهر، ولد  

ينظـر  ي بقلعة حلب، ليلة الثالثاء العشرين من جمادى اآلخرة، سنة ثالث عـشرة وسـتمائة، ودفـن بالقلعـة،                    وتوف
، شـذرات الـذهب   ، ابـن العمـاد،      3/297،  عقـد الجمـان   ، العيني،   4/6،  وفيات األعيان  ابن خلكان، : ترجمته في 

5/55.  
، لسان العربابن منظور، :  ينظرالسلوان والتسلي،: ان، ومنهصلها ما يسلي اإلنسأنَسيه، : ساله وسال عنه وسليه :سالَ ) 3(

 ).سال(مادة 

 ).ربا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر جمع رابية وهي ما ارتفع من األرض،: الربى ) 4(
 أي صـدغٌ معقْـرب  : ويقَـالُ  صدغًا،   الشَّعر المتَدلِّي على هذا الموضع        ما بين العين واألذن، ويسمى أيضاًَ      :الصدغُ ) 5(

 ).صدغ(، مادة لسان العربابن منظور، : معطوف، ينظر

   بِخَـاطرِي  الـسلُو فََأجبتُ مـا خَطَـر           مذْ تَـم نَبـتُ عـذَارِه       )3(سالَ  : قَالُوا  -1
  والنَّور مـا زهـت الغُـصون ِلنَـاظرِ             )4(لَوالَ اخْضرار النَّبت ما زهت الربـى      -2

  من ِلينـه عطْـفَ القَـضيبِ النَّاضـرِ             تَعطفُـه الـصبا    )5(ومعقْرب الصدغَينِ   -3
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  )الكامل                                                                                       (:ومنها قوله
  

  )المتقارب           (: وقال في رجلين كلٌّ منهما يلقَّب بالضياء أحدهما ضرير واآلخر أعرج ]52[
  
  
  

ــا   -1 ــسق كُونَ ــن غَ انِ ماءــي ض     رــس ــى يخْـ ــسومهِما ذُو النُّهـ   بِـ
ــسها   -2 ــتُ ال َأيُل رــو ــرِير يقُ ض    ــذْكُر ــا يـ   وَأعـــرج يعجِـــب مـ
ــر       يقُــوُل لَحقْــتُ بِرِجلــي الغَــزاَل  -3 طمــارِقُ الم ي البــاتَن ــا فَ مو  
4-  ـــزيو تْ كَفُّـــهـــفَعص ِإن مع   رـــصبي ـــهقْتـــي وا فَفرـــرِيض  

  ـ
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  : التخريج 
  .237-10/236، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]52[ 
  

  :عرضوء على الشّ
  

 ، وغار العين المـستدير حولهـا  هو ما دار بالعين من العظْم الذي في َأسفَلِ الجفْنِ     ما حول العينين، و   : محاجر )1(
 ).حجر(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرمحاجر:  ويقال في جمعه،المحجر: يقال له

)2( حوَأحدقَ   : قد قَ به الشيءحد :تَدارقَ به         ،استَدار بشيء وَأحاطَ به، فقد َأحدابن منظور،  : ينظر ، وكل شيء اس
 ).حدق(، مادة لسان العرب

 ).غسق(، مادة لسان العربنظور، ابن م: ظلمة الليل، ينظر: غَسق الدجى )3(

 ).طرف(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر مربع ذو أعالمرداء من خزوهو : مطرفمطارف جمع  )4(
ابـن  : ينظروهي الشَّعر المضفور من شَعرِ الرْأسِ؛      الذُّؤابةُ منْبِتُ الناصية من الرْأس،    جمع ذُؤابة، و  : الذَّواِئب )5(

 ).ذأب(، مادة لسان العربمنظور، 

، لسان العرب ابن منظور،   : ينظر اإلنسان وغيره، موضع النَّفَسِ والريحِ من      :الرَئةُ، كعدة   جمع رئة و  : رئات )6(
 ).رأى(مادة 

، نوبعران وبِعـرا   الجمل البازُِل، والجمع َأبعرةٌ في الجمع اَألقل، وَأباعر وَأباعير        : البعيرر، و يجمع بع : أباعر )7(
 ).بعر(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

  

4-    هـاجِرحلَّتْ ما    )1(سخَنَـاجِر لَـيخَنَـاجِرِ            عـاجِرٍ وحم نـيتُ بقَعفَو  
ــالحمى    -5 ــي بِ ــضتْ ِل م ــام ــ    هللا أي ا متُهيــض ــآذرِ قَ جو ــة تْيف ع  
   الضفَادعِ في زجاجٍ داِئـرِ      )2(حدقُ    والشَّمس تَجلُوها الكُُؤوس وحولَهـا      -6
   بِالمدحِ في الملك الغياث الظَّـاهرِ         رقَّتْ كَرِقَّة خَـاطرِي لَمـا انْبـرى          -7

  يهــدي الركَــاب ِإلَــى نَــداه الفَــاخرِ    )3(ويرفِّع النِّيران في غَسق الـدجى       -8
   )7( َأبـاعرِ  )6(  َأو رِئَِاتُ  )5(حمر الذَّواِئبِ     )4(لجِبِـالِ مطَـارِفٌ   فَكََأنَّها فَـوقَ ا     -9
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ما كتبه إلى الملك العزيز عماد الدين عثمان بن يوسف بمصر، وكـان يحـب أن                 في وقوله ]53[
  )الخفيف                                 (: وكان يطول به رغبةً فيه ليستخدمه)1(يستزيد من رقاعه

  

  فــي معاِليــك يــنْظم اَألشْــعارا        وفكْـرِي  كَم ُأنَاجِيك في الرقَـاعِ      -1
  حِ لَعلِّــي َأهــز منْــك الثِّمــارا       وُأغَاِلي من المحبـة فـي المـد         -2

 

   :مرت عينه على يافا، وقد )3(ببلد مصر، ويغَزُل بأياز الرومي )2(وقال يمدح هلَدرا  ]54[
  ) مجزوء الكامل(        

 

   تَـــاه كبـــرا  ورخـــيم دلٍّ      بـانٍ مـاس سـكْرا       يا خُوطَ   -1
ـــ  -2 ــيغَ بالتْ ص ــظ ــديع لَفْ بــيحِ    و ــا ودرا تَنْقـــ    ياقُوتًـــ
ــرى      مـا ضـر طَيفَــك لَـو يجــو     -3 ــدهرِ ُأخْ ــي ال ف ــة   د بِلَيلَ
ــه مــا      -4 ــثَّ ِإلَيــى َأب ــرا       حتَّ جهــى و ــك قلً ــتُ منْ الَقَي  
ــوى   -5 اله ــي ــر بِ َأض ــد ــر     فَلَقَ ــتَ تَنْظُ ــو كُنْ ــرا لَ َأج ــي ف  
ـ        -6 ــتْرا    َأرسلْتَ فَـوقَ عـذَارِك الـ س كغَيــد ص ــن م رــض  ـمخْ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج 
  .10/239، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]53[
  .240-10/239 نفسه، ]54[

  

  
  :عرضوء على الشّ

   .  )رقع(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،واحدة الرقاع التي تكتب: الرقعة )1(
 .لم أعثر على ترجمة له: هلدرا )2(
حبـوب  اسم فارسي معنـاه الم : وإياز، ين النجمي، المعروف بالمقري، فخر الداألمير الكبيرهو  : أياز الرومي  )3(

ك الملـك   ولما تملّ  ، به وثيقٌ،  من كان يعتمد عليه في المهمات     ماب الملك الظاهر، و   جأحد ح  وهو معشوق،الو
  االمنصور جعله أمير وأعطاه ا حاجب ، خبز  ا كثير     نْا، وزادت منزلته عنده، وكان يبه للمهمات لعلمـه بدرايتـه      د

ي ربيع األول وقـد نيـف   ورد إلى مصر فتوفي بها ف و، وخمسمائةام سنة ست وثمانين   من الشّ  ج ح ،ونهضته
ربـي  المعجـم الفارسـي الع   المصري، حسين مجيب، ،51/298،تاريخ اإلسالمالذهبي، : ينظر ،على الستين 

 .42، الجامع
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7-    جنَفْــسالب كَتَــب لَــهوح      رِيرِ الــشَّحنْبا )1(بِــالعــطْرس  
ــرا     مـا الــدر نُــضد فــي نُحــو   -8 ــك ثَغْ ــسن منْ ــورِ َأح رِ الح  
9-  ــَل َأن ا قَبــس ــتَ شَم ــد كُنْ ــدرا      قَ تَ برــص ــواك فَ ى هــو َأه  

ــلُ   -10 ــدك نُقْ ــاح خَ ــن)2(تُفَّ م     ــاح ــرا )3(يمتَ خَم كــفَتَي ــن شَ م   
ــشَبا  -11 ــاتلي بِ ــا قَ 4(ي( ــو ــرى      الجفُ ــاك تُغْ ــى بِجفَ ــى متَ )5(نِ ِإلَ  
ــي فــي     ني ســنَةَ الكَــرى َأســلَبتَ  -12 ــدْأتَ ِل بــلِّو ــ تَ)6(ص    ارقْ
ــحرا  حِ     الــصبـا)7(وســحرتَني بَِأيــا  -13 س ــك ــثُ منْ ــتُ َأنْفُ   وكُنْ
ـ   -14 ــسي ــر النَّ م ــن م ــز   ى سـماك صـخْرا    ـمِ فَمـن تُـر        تَهتَ
15-    دــص ــه ِلـ ــى ُأقَبلَـ ــشْرا     حتَّـ ــسا وعـ ــه خَمـ  ق مقَاِلـ
ــرا    لَمـــا تَمكَّنَـــت المحبــــ  -16 َأس فُودــص تُ كالمــر ـــةُ ص ب 
ــرا ت تَ    َأســـــلَمتَني ِللْنَاِئبـــــا  -17 ــا وظَهـ ــدني بطْنًـ حـ   
ــي   -18 ــرِ ف ــاثُ الفكْ الَ انْبِعــو  مـــدحي ِلموالَنَـــا هلَـــدرا      لَ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

: حرلـشّ  وا "مان  ع شحر" هذه النسبة إلى    ،  اءين المعجمة، وسكون الحاء، وفي آخرها الر      بكسر الشّ : ريحالشِّ )1(
حري يضرب به المثل في     والعنبر الشّ ،   ينسب إليها العنبر الشحري    ،مان على ساحل البحر   احية بين عدن وع   ن

  .3/407 ،األنساب، عاني، السم3/27، عجم البلدانمالحموي، ياقوت، : ينظر  ،الجودة
)2( تَنَقَّل به على الشراب،  م،النُّقْل، بالضمادة العربلسان ابن منظور، : ينظرما ي ،)نقل .(  
)3( تَاحمواة َأي استقى: يقاليستقي، و: يهمن الم تاحمادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،ام ،)ميح.( 
ابن منظـور،   : ، ينظر ا وحد كلِّ شيء شَباته، والجمع شَبواتٌ وشَب       ،حد طَرفه، وقيل حده   : شَباةُ كُلِّ شيء  : شَبا )4(

 ).شبا(دة ، مالسان العرب

 ).غرا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرُأوِلع به، : ا وغَراءبالشيء يغْرى غَر غَرِي: تُغْرى )5(
كَأن صوتَ الصنْجِ في     :قال، ي صلَّ يصلُّ صليالً  من  : يريد القراءة بصوت عال ومضاعف، والصل     : في صلّ  )6(

 ).صلل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، امتد صوتُه:  وصلَّ اللِّجام،مصلْصله

 ).أيا(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر،نوره: َأيا الصباح )7(
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    :)4( بقلعة بالوية)3(، وكان دزدارا)2(من زين الدين بهروز )1(وقال يطلب مدادا  ]55[
  )البسيط(

1-  وم5(َأر( قْسن )6(    ني ماتود اِئبِكحالسْـ س     سا      ودرا القَمهفوج نجبتْ مي حالَّت   
2-  خَةا كُـــلَّ شَـــاماهقَـــتْ بِنَـــدغَرا          وطَـرالم ـهاالَتلَى حتُ عتَّى شَكَرح  

 وجاء إلى بابه بها     وقال وقد نفذ إلى العضد أبي الفوارس مرهف بن أسامة بن منقذ رقعةً             ]56[
                                                                                                :فرده

  ) المنسرح(
  

1-  قَــدالكَــرِيمِ و ابِــكا    جِْئــتُ ِإلَــى بررد كُمحــدــي مكْــرِي فــتُ فنَقَّح  
2-  وــا رالـــكََأنَّه نَثَــر قَــدــةٌ وا    ضطَــرى مالنَّــد ــنــا مهلَيع مغَــي  
ــرا      تَضوع مـن رِيهـا ِإذَا اضـطَربتْ         -3 طا عــر نْبعــا و ــسكًا فَتيقً م  
  ـعاِلمِ علِّـي َأقْـضي بِهـا وطَـرا            رصعتُها في ابنِ منْقذ العضد الــ         -4

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج 
  .10/239، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]55[
  .241-10/240، نفسه ]56[
  

  :عرضوء على الشّ
)1( اددبالكسر: الم):ر ، وهوون وسكون القاف وسين مهملة    سر النّ ، بك )النِّقْسبكْتَب بهال الحوذي ي ،   ادـدالم يـمس

اددامبه الكاتاددد ِإلمدشَ بِميتُ الجدد9/157، تاج العروسالزبيدي، : ينظر ،، من قوِلهِم َأم.   
 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: زين الدين بهروز )2(
)3( دزدبـالعجمي القلعـة، ودار  :دزه: مكون من لفظـين  قلعة، وهو الوالي،معناه حافظ ال عجميأ وهو لفظ   :ار  :

 .7/142، وفيات األعيان ، ابن خلكان،الحافظبمعنى 
لف وفي آخرها ياء منقوطة    ء المنقوطة بواحدة والالم بعد األ     بفتح البا : الويالبو ي،سبة إليه بالو   والنّ دج: ةبالوي )4(

سبة أبو الحـسين  سم لبعض أجداد المحدثين، والمشهور بهذه النّ     اه وهو   سبة إلى بالوي  باثنتين من تحتها، هذه النّ    
 ألنـساب االـسمعاني،   : ينظـر عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن بالويه البالوي الحيري من أهل نيـسابور،               

 .1/116،  األنسابتهذيباللباب في ، الشيباني الجزري، 1/270

 ).روم(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، طلبه: امراموا رام الشيء يرومه روممن : أروم )5(

)6( بالكسر: النِّقْس الح ،وَأنْقُس؛      : ، وقيل الذي يكتب به  ر  ب داد، والجمع َأنْقاسالم لـسان  ابن منظور،   : ينظرالنِّقْس
 ).نقس(، مادة العرب
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ـ  وقُلْتُ بِكْر من الكَواعـبِ      -5  ــمسِ        كالـشْ ــرا )1( ؤودر شَ ــا قَم تُهَأنْكَح  
6-  هدــو َأس اهــو ه ــن ا عهدــص ــشُّعرا     )2(فَ ــو ال ــي َأب ى َأنَّنرــا د مو 
ــا   -7 ميحِِ وــد بِالم ــود ــُل الج ــرا       ُأقَابِ ــُل اُألم امــذَا ُأع ــتُ بِه  زِلْ

  )السريع                                     (: في رجله اليسرى)3(ذه نَساوقال بالموصل وقد أخ ]57[
             

                                                                                          

ــي   -1 نثْترــلِ َأو صوةَ المــد ــا بلْ ــالً     ي فَاصــ م ى فرــس الي ــي لي رِج  
ــستُ     )4(ِإن لَم ُأعجْل النْـصرافي إلـى        -2 آي ادــد ــرى )5(بغْ ــن اُألخْ م   

وقال في الوزير صفي الدين عبد اهللا بن علي بن شكر يطلب منه دسـتورا لعلّـه يمـضي               ]58[
  ) المتقارب(                                                                          : يقضي من أهله وطرا

  
 

1-    فَرــس ــسير وآن ال ي المــان عد    رــض ــا ح مم كــود ــي بِج ــد ِل فَج  
2-  ــادالجِي نَاتافالــص ــن6(م(ــيالَّت       ادا الطِّـراهطَو)7( ِب    جـرشٍ مـيج)8(  

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/238، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]57[
  .10/237، نفسه  ]58[

  :عرضوء على الشّ
  طوافة في بيـوت    :بالهمز، ورؤود ) رؤود(وبها ال يستقيم الوزن والصحيح      ) رود(وردت في األصل     ) 1(

ابن منظـور،   : ، ينظر بابالحسنَةُ السريعة الشَّ    الشَّابةُ الناعمة  :والرْؤدةُالفتاة النَّاعمة،   : ، وقيل جاراتها
 .8/79، تاج العروس، الزبيدي، )رود(، مادة لسان العرب

 ).سود(، مادة لسان العربابن منظور، : يريد قلبه، ينظر: أسوده ) 2(
ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر، فإذا سـمنت الدابـة         ك فيستَبطن الفخذين  رعرق يخرج من الو     النَّسا، :نَسا ) 3(

ـ   وجرى النَّسا بينهما واستبان، واَألفصح َأن   خذاها بلَحمتَين عظيمتين  انفَلَقت ف   ،سايقال له النَّـسا، ال عـرقُ النِّ
 ).نسا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

 . المعنى يقتضي ذلكنوالصحيح ما أثبتته الباحثة؛ أل) غَلَى(وردت في األصل  ) 4(
ابـن  : ينظـر  ، أي انقطـع الرجـاء،     ، ومصدرهما واحد  اِئستُ منه َأيَأس يْأس   في ي لغة  : ا آيس يْأس  :َأيستُ منه  ) 5(

 ).أيس(، مادة لسان العربمنظور، 

)6 (  ادنَات الجِيافنزيل العزيـز وفي التّيقصد الخيل،   : الص : M 8 7 [  Z  Y  X  W  VL 31،ص، 
 .4/34، تفسير ابن كثير، ابن كثير، )صفن(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

)7 ( به؛الرمح القصير: الطِّراد طارِدمادة لسان العربابن منظور، : ينظر ، َألن صاحبه ي ،)طرد.( 
)8 (  جرشٌ ميبالتّ : ج ،رجه    للجيش العظيم  :قيل، و الجيش العظيم المجتمع  : سكينالمخَمه وضقَلِلث رجابـن  : ينظر ،م

 ).مجر(، مادة لسان العربمنظور، 
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3-  ةدــو ــونِمعـ ــاضِ المنُـ ــوتَر     ِلحيـ ــذُّبابِ ورن الـ ــن الـ   وطَـ
ــدينِ     -4 احِ اليمــس ــا بِ ــا ملكًَ ــالَمِ      َأيَألعـــودج نَـــشَر اهنَــد   
ــطَا    -5 ــا س ِإذَا م ــان مــتَ الز ــصب    فََأنْ ــتَ ال ــروَأنْ ــا ظَه ِإذَا م اح  
6-   اِئلينــس ــرى ال ــين تَ ح ــك ــدر     وكَفُّ ــي البِ طتُعو ــاد الجِي ــد 1(تَم(  
7-    ــاء ــا الثَّنَ ــاء ومنَّ ــك العطَ ــير      فَمنْ ــاني سـ ــسيره بِالمعـ  فََـ

   :الزايقافية * 
  )الخفيف                                      (             :)3(معذر )2(غالم اسمه غازيوقال في  ]59[
  

ــ    لِ التَّهـازِي  قَاَل قَوم علَـى سـبِي       -1 ــازِي شَ ــارِضِ غَ تْ بِعــد اتٌ برع  
ـ        -2 ــرازِ     قُلْتُ قَوَل المحب حين بدا الريـ ــرِ ط ــةٌ بِغَي ــا حلَّ م انــح   )4(ـ

  

  :السينقافية * 
وقال أيضا من قصيدة يمدح بها الملك الصالح ناصر الدين محمود بـن محمـد بـن داود،          ]60[

  )سريعال(                                                                                              :أولها
 

  ســالَفَةً تَحيــا بِهــا نَفْــسي       قُم فَاسـقني يـا طَلْعـةَ الـشَّمسِ           -1
ــتْ   -2 عجر إن ــرِب ــة تُطْ ــع قَينَ م      ــس ــبِ الح طَي دــو تًا بِعــو ص  
ــشَّمسِ     كَالـــشَّمسِ ِإالَّ َأنَّهـــا والَّـــذي  -3 ــن ال ــى م ها َأبهرــو ص  

  ــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

]59[ مان، ارابن الشّع10/239، قالئد الج.  
  .243-10/242، نفسه ]60[

  :عرضوء على الشّ
  

)1( رةُ :البِدردخْلَة إذ  : والبالس جِلْد    روبِد دوروالجمع ب ،مةُ ،ا فُطردكيس فيه َألف َأو عشرة آالف، :  والب  ةردسميت بب
خْلَةبدر(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظرين، الس.( 

 .لم تعثر الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجع: غازي )2(

 ).عذر(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ظرابت في موضع العذار، ينيقصد شعره النّ: معذر )3(
وضع الذي تنـسج فيـه الثيـاب       الطراز معروف هو الم    :، وقيل ما ينسج من الثياب للسلطان    : طرازلا: طرازِ )4(

 ).طرز(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، الجياد
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4-  نِّحــر ــا )1(تُ زِيجِهبِتَه مــص   )3(وتَنْــشُر المــوتَى مــن الــرمسِ     )2( ال
ــقُ ال  -5 تُنْطــاو هلقَب ــن مو ســر ــرسِ      خُ ــسنَةُ الخُ ــتْ َألْ ــا نَطَقَ م 
ــزةً    -6 الَ م ــاقُوت كَالي اءــر مسِ     )4(حرــالْو ــفْراء كَ ص أو ــع )5(تَمنَ  
ــرسِ تُ   علَى شُـرابِها مثْـَل مـا         )6(تُجلَى  -7 ــةَ الع ــذَارى لَيلَ ــى الع جلَ  
ــا    مـن دنِّهـا      )8( بِـالكَرخِ  )7(لَو بزِلَتْ   -8 اهير ــاح ــدسِ )9(لَفَ ــى القُ   ِإلَ
ــسِ       قَد نَظَـم الـراووقُ فـي جِيـدها          -9 ــنِ اللَّم ــتْ ع ــدا جلَّ  قَالَِئ

ــ  -10 حــاي ــا فَم يهف ءــر الم ــر ــس     ار فكْ ــلِ والَ الحـ ــدرك بِالعقْـ   تُـ
ــا)10(تُــصير الفَــسَل  -11 هبي      )11(  ِإذَا عــس بةَ العــر ــن عنْتَ م عــج   َأشْ

  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( نِّحنَّح   : تُرالرجُل وغيره وتَر نَّحكْرِ وغيره   : رنَّح إذا مال واستدار    و ،تمايل من الستثنَّت وتمايلت،  : ، وترنّحت تَر
 ).رنح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

)2( جزاله:  طْرِب؛ وقيل   :  وقيل ، صوتٌ مححج، وا ارتفاع صوت دقيق مع  : صوت فيه بزوفيـه   : له من اَألغـاني
 ).هزج(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرتَرنُّم

)3( سمالر :يمادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،الصوت الخَف ،)رمس.( 
)4(   اءزةُ والمزوالم زقْطَع اللذيذة: الخمر اللذيذة الطعم، سميت بذلك للذعها اللسان، وقيل       : المةُ   :، وقيـل  المـزالم 

 ).مزز( مادة ،لسان العربابن منظور، : ، ينظروالمزاء الخمر التي تلذع اللسان وليست بالحامضة
الـورس نبـت َأصـفر    : وقيلالورس صبغ، : ، وقيلليس ببري، يزرع سنةً فيبقَىنبات أصفر اللون   : الورس )5(

 ).ورس(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظريكون باليمن تتخذ منه الغُمرة للوجه،
على زوجها واجتَالها زوجهـا َأي      العروس  جليت  :  وقيل ه،جال اَألمر وجالَّه وجلَّى عنه كشَفه وَأظهر      :  تُجلَى )6(

 ).جال(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،نَظر ِإليها
ابن منظور،  : ينظرثقب ِإناءها،   : بزالً وابتَزلَها وتَبزلها   بزل الخَمر وغيرها  بزَل الشيء، شقه وفتحه، و    : بزِلَتْ )7(

 ).بزل(، مادة لسان العرب
الحميـري،   :، ينظـر  اهد من هذا الموضع   جلة، ومعروف الكرخي الز   مدينة صغيرة عامرة بشرقي د     :كَرخال )8(

  .490، الروض المعطار في خبر األقطار
 ).روي(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ، كل شيء طيب رائحته: وريا،الريح الطيبة:  الريا):رياها( )9(

 ).فسل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر النَّذْل الذي ال مروءة له وال جلد،  الرذْل: الفَسل )10(
ابـن  :  ينظـر الشُّرب بال تَنَفُّس،: َأن يشْرب الماء وال يتَنَفَّس، وقيل :  وقيل ،شُرب الماء من غير مص    : لعبا  )11(

 ).عبب(، مادة لسان العربمنظور، 
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ـ    -12  فــي لَيلَـــة حاِلكَـــة اللَّـــبسِ     )1(راحيةٌَأعــوزني منْهــا صـ
ــى   -13 ــنَاها ِإلَ ي سينــد هي ارــص ــة    فَ سِ )2(قَالَّيبــالح ــديرِ كَ ــي ال ف   
ــوى    -14 ــا س يهف َأر ــم ــا لَ رِ     فَجِْئتُهزبِــالح ــةعبــسِ)3(َأرخَم َأو  
15-   ــه ــدرس ِإنْجِيلَـ ــد يـ ــدرسِ       وواحـ ــن ال ــالٍ م ــد خَ احوو  
ــتْ   -16 ــشْمولَةٌ عتِّقَـ ــنَهم مـ  من عهـد كـسرى ملـك الفُـرسِ            وبيـ
ــا   -17 لُهجي ــم ــس فَلَ ــا القَ تَّقَه4(ع(       لَــى قَــسِإالَّ ع هشُــح ــنم 
ــةً     -18 ــوا خيفَ ثَبــي و نَأوــا ر ى الجِـنْسِ          لَمـوى سوهالَ ي والجِنْس 
)6(مـسِ هداك يا ابـن الـسادة الح           )5(سـنَى ذَِلـك َأم نَـشْرها      : قَالُوا  -19  
ــنْسِ       شَـردتْ مـن يـدي      عـين : فَقُلْتُ  -20 الع ــر ــو َأثَ ــتُ َأقْفُ )7(فَجِْئ  
21-   ــيكُم ــْل ف سِ فَهــالبِر ــساء كَ )8(من شَام ِلـي عنْـساء كَـالبِرسِ           عنْ  
ــةً   -22 ــدعهم حيلَـ ــم َأزْل َأخْـ )9(َأخْشَى علَى الفَـخِّ مـن الفَقْـسِ           ولَـ  

  
  
  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :ضوء على الشّعر
  

، والصرح بالتحريك اَألبـيض الخـالص     ،  والصراحية آنيةٌ للخمر  ،  خَمر صراح وصراحية خالصة   : صراحيةٌ ) 1(
 ).صرح(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

ابـن  : ، ينظـر  )مسكن اَألسقف (بادات النّصارى   الصومعة التي ينفرد فيها الراهب، وهي من بيوت ع        : قَالَّية ) 2(
 ).قال(، مادة لسان العربمنظور، 

)3 ( رزس   : الحدالشيء بالح ددك عرزراً  ،حزح هزِرحه ويرزحالشيء ي رزسِ:  حده بالحرهـذا  :  تقول،قَد زِرَأنا َأح
 ).حزر(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرعامالطّ

7 ، واهللا تعالى يجلي الساعة أي يظهرهـا   ،  جال األمر وجاله وجلى عنه كشفه وأظهره      أي يظهرها، و  : هايجلُ ) 4(
M 8Ñ     Ð    Ï  Î  Í  Ò  L جال(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر187 ،األعراف.( 

 ).نشر(، مادة لسان العربابن منظور، : الرائحة الطيبة، ينظر: النَّشر ) 5(

ين ديد الـصلْب فـي الـد   الـشَّ : ، وقيلد في دينهجال الذي يتشدالورِع من الروهو : حمسها األَ مفرد: الحمس ) 6(
 ).حمس(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ، قريش:الحمس وقيل والقتال،

)7 (  نْسةُ، النّ: العمادة لسان العربابن منظور، : ينظراقة القوي ،)عنس.( 

)8 ( سروالب سا: البِرمادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،لقُطْن ،)برس.( 

لـسان  ابـن منظـور،   : ، ينظـر َأخذه َأخذ انتزاعٍ وغَصب: ا وفَقَس الشيء يفْقسه فَقْس   ،فَقَسه الفَخّ : يقال: فَقَس ) 9(
 ).فقس(، مادة العرب
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)1(صـفَرِ فـي المقْـسِ     علَى بني األ       مـا جـرى    لَهـم وصرتُ َأحكـي      -23  
24-    ــن م افــي سِ بَِأســب ــةَ الغُ )2(ي مصر علَـى الغُـبسِ     يبقِ ف لَم      وقتْلَ  
25-  ةيــص ــرب فَقْ ــصدي شُ ــان قَ ــدبسِ     وكَ ــرِ والَ ال التَّم ــن تْ مــس لَي 
ــع ال  -26 ــا يقْلَ م ــه ذْقح ــع م ــالَّع ــي     قَ سرض ــن ــبِ م ــا الطَّي همِلطَع 
ــةً     -27 ــضتْ طَيبـ ــام مـ )3(قَضيتُها بِالـشُّربِ فـي الغَـرسِ          ِهللا َأيـ  
28-           ـنلَـى كُـلِّ موا عـادس ةتْيف عكْ    مــارِ ينْجبِالز والــنِّقْسِ)4(تُــب  
29-    ــم هسِ َأقْالَمــالطِّر ــرتْ بِ )5(تَواثَــب الجــيشُ مــن الطِّــرسِ    ِإن خَطَ  
ــيامه     )6(بسي من الصومِ فَقَـد هاضـني        -30 ي صدــي ــا س ييــس 7( ب(  
ــ  -31 ــى وده فَاشْ ــو فَتً ــْل نَح مو بــسِ     ر ــد والكلْ ــيد بِالقرمي ش ــد )8(قَ  

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
)1( قْسالم :  قُ: كون وسين مهملة  بالفتح ثم السوالخَر بوقْساً،الجضِ مفي اَألر قَسفيها : وم بالزبيدي، : ينظر ،ذَه

 تعرف بأم دنين، وهـي اآلن محلـة بظـاهر    قديم، وكان في الجاهلية قرية  :  والمقْس 16/513،  تاج العروس 
 ألن العشار وهو ؛ وإنما سميت المقس  ،القاهرة في بر الخليج الغربي، وكان عند وضع القاهرة هو ساحل النيل           

ا إذا غططتـه   مقسته في الماء مقـس :يقال، المكاس كان فيها يستخرج األموال، فقيل له المكس، ثم قيل المقس       
وكان فيه حصن ومدينة قبـل  ، قديم يقعد عندها العامل على المكس فقلب وسمي المقس       والمقس كان في ال    ،فيه

، وربما يقصد الـشّاعر هنـا    ا حتى افتتحها شديد  وقاتله أهلها قتاالً   ،بناء الفسطاط وحاصرها عمرو بن العاص     
يـاقوت  :  ينظـر  إن قلعة المقس كانت برجا مطالً على النِّيل في شرقي جامع المقس           : قلعة المقس، حيث قيل   

 .4/53 ،النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي، 5/175 ،معجم البلدانالحموي، 

لـسان  ابن منظـور،    : ينظر ،الغُبسةُ بالضم الظُّلْمةُ كالغَبسِ َأو هما بياض فيه كُدرةٌ وهو لَون الرماد           : الغُبس )2(
 ).غبس(، مادة العرب

 ).غرس(، مادة لسان العربظور، ابن من: ، ينظرغَرس الشجر: الغَرس )3(
 هو المتَولِّد في معادن النُّحاس، وهو معرب زنْكـار، بـالفَتْح،            : يعني به صدأ النحاس، وقيل      بالكَسر :الزنْجار )4(

 هو زعفران الحديد والـدوص وهـو مـاء          :زنجار الحديد : في كُتُب الطِّب  ووغُير ِإلى الكَسر حاَل التعريب      
 .11/457، تاج العروس، الزبيدي، 2/265، الجامع لمفردات األدوية واألغذيةابن البيطار، : ، ينظرالحديد

)5( سالطِّر :حيفة، ويقال الص :  الكتاب الذي ملـسان  ابن منظور،   : ينظري ثم كتب، والجمع َأطْراس وطُروس،       ح
 ).طرس(، مادة العرب

 ).هيض(، مادة لسان العربمنظور، ابن : ينظركسره، : كَسرني، وهاض الشيء هيضا: هاضني )6(
)7( يسبِي: بسيريد ح. 

)8( لْسنَى به، وقيل    : الكبوج ياروقيل  : مثل الص ،وجارالص لْسبه حائط    : الك ما طُلي لْسر  الكَأو باطن قص،  هـبش 
رمن غير آج كلس(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرالجِص.( 
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الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن داود يمدحه من قصيدة وقال أيضا في  ]61[
  )الخفيف(                                                                                                 :أولها
   

ــا وا    الشَّمسِ كَاسـا     بدر الدجى من    ِ اسق  -1 الَســانِ اخْت مــةَ الز ــتَلس غَفْلَ   خْ
ــا  -2 يبِ ِإذَا مــض ــلِ القَ ــاة مثْ ــع فَتَ ــا       م اسميمِ وــس ــن النَّ ا مريــح َل س  
3-    ــر ــا الم فَانُهَأج ــك ــا غَازلَتْ الغُنْجِ      كُلَّم نى ملْـتَ  )1(ضي  خا   فـا نُعـا  هس
  )2(شماسـا ضـابِ   ها فَـزادتْ مـن الر         شَابت الكَـأس مـن رضـابِ ثَنَايـا          -4
5-     ــزالم ــد ــالَفَةً عقَ ا سيهنــق ــا      َأس اسجــا بِر لَهوح ــب الح ــن م 3(ج(  
6-      مٍ كَانَـتْ وـ     بِنْتَ كَر ــا     مـا خَلَـقَ اللَّـ ُأنَاســا و هلقَب ــن ا مورــه ــه شُ  ـ
ــانِ فَمــا تَعـــ  -7 مالز ــدا يتْهرــصَأتْ             عالَ را وـــــا رِفُ قَـــــساسشَم  
ــلِ   -8 بــتْ بِقُطْر ــوةٌ عتِّقَ 4(قَه( وــز ء تَنْفـــي الهمـــوم والوسواســـارا    ال  
ـ           -9 )5(لَـدها المـزج فـي الزجـاجِ قُداســا        رقَصتْ في يـد المـديرِ وقَـد قَلْـ  

ــتْ     -10 ــا فََأبلَ بثَو ــام ا اَأليتْهــس اللِّ     َألْب ننُوــس ــدهرِ وال ــب ال ــاحقَ اسب  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج 
  .10/243، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]61[
  

  :عرضوء على الشّ
  

)1( ينين: الغُنْجة العالحمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرم ،)غنج.(  
ـ تْشَرد: ا، بالكَسرِشماسشمست الدابة والفرس تشمس : ، ويقال االمتناع واإلباء : الشماس )2( حمـ تْ وج  تْ، ومنَع

، مـادة   لـسان العـرب   ابن منظور،   : نظر، ي  شامس وشَموس  فهي،  ا وحدته ا عن الركُوبِ لشدة شَغْبِهِ    اُظَهره
 ).شمس(

)3( جاسره   :البرةُ تَكسوالعام ،مبالض  :ضى به،         أو هدفٌ  غَررمحٍ ونَحوِه يمعلى رْأسِ ر جـاس  وال  في الهواءرب :
لَّدوها         وهو ،مماء بطَييونَها ويع فتَحى به في البئر ليمري رجمـادة   لـسان العـرب   ابن منظور،   : ، ينظر  ح ،

 .15/445، تاج العروس، الزبيدي، )برجس(
)4( قُطْروسكونِ الطّ  : لب مبالض  الر وضم أو بتَخف      اء ،ضمومةالم دةحوالم الباء وتشديد الالم، كلمـة     اء ها وتشديديف

، 4/371 معجم البلدانالحموي، ياقوت،  : ، ينظر نسب إليها الخمر  را ي بكْاسم قرية بين بغداد وع    ، وهي   أعجمية
 .30/259، تاج العروس، الزبيدي، 465،الروض المعطار في خبر األقطارالحميري، 

)5( القُدمانالشيء يعمل من : ماس، بالضة كالجضف) قدس(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر)اللؤلؤ.(  
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ــا  -11 لْتَهزــا ب ـــ)1(وِإذَا م قَ اللّيــس ــا     غَ اسقْبــا م لْتَهرِ خــو ــن النُّ 2(ـــلِ م(  
ـــ  -12 ــفُ ِإن فَكْ ــالنَّفْسِ الَ تُكَي ــي كَ الَ     فَهـــا ويهتَ فكَـــرـــدـــا تُحاسيق  
ــا     تَتَالَشَى مـن اللَّطَافَـة فـي اَألجــ           -13 شَاسا وــر مقُ عــو ــن تَفُ ــامِ لَك س  
ــا     الورى الملـك الـصا      ما فَاقَ في   مثَْل  -14 اسرو ــوك ــى الملُ ــدرا علَ ــح قَ )3(ِل  

  

  :قافية الضاد* 
  

  )المتقارب(                        :)5( بماردين)4(وقال أيضا يمدح نظام الدين أبا سعيد البقش ]62[
 

ــفٌ  -1 ــةٌ ُأنُ ضوــا ر مبِيرِ)6(وــالع ــُل             كَ ــون يعاِلي يا عــقَتْه 7(س(ــيض    بِ
2-  ــاي هبيمِ  العــس ــى النَّ ــلُّ حتَّ   ويــضحكُها لَمعــان الــوميض      الطَّ
ــالنُّجومِ   -3 ــهبا كَـ ــا شُـ   )8(تََأرج مـا بـين روضٍ َأرِيـض           ويطْلعهـ

 
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/244، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]62[
  

  :عرضوء على الشّ
  

 ).بزل(، مادة لسان العربابن منظور، : ر، ينظشَقَّه: بزل الشيء يبزله بزالً وبزله فَتَبزل: بزلْتَها )1(

 ).قبس(، مادة لسان العربابن منظور، : هي القطعة من النار، ينظر: جمع قبس النار وقيل: مقْباس )2(

)3( سور اسخْتَر، : ارمادة لسان العربابن منظور، : ينظرتَب ،)روس.( 
ولق أرسالن، ابن قطب الدين إيلغازي صاحب       ة حسام الدين ب   قام بتربي متولي ماردين فهو الذي     : النّظام البقش  )4(

وكـان  ، تـدبير مملكتـه  والده بتربيته و مملوك   ماردين، وكان حسام حينها طفالً، فقام النّظام البقش الذي كان         
ظام مـن   فأحسن تربية الولد وتزوج أمه فلما كبر الولد لم يمكنه النّ         ،ا حسن السيرة سليم   ا عادالً را خي  دينً شالبق

 وحكم فيهـا فكـان   ،ين هذا مملوك اسمه لؤلؤ قد تحكم في دولته     وكان لنظام الد  ،   فيه اط وهوج كان  مملكته لخب 
ـ أ وله أخ ، ولم يزل األمر كذلك إلى أن مات الولد،ظام على ما يفعله مع الولد  يحمل النّ  طـب  قه صغر منه لقب

رناصظام البقش فأتاه  فمرض النّ،حدى وستمائة إفبقي كذلك إلى سنة     ،  ينالدين : ، وقيلينالديعـوده  قطب الـد 
ظام وبيـده الـسكين    ثم دخل إلى النّ، الدين بسكين معه فقتلهبفلما خرج من عنده خرج معه لؤلؤ وضربه قط  

 .2/24، عقد الجمان، العيني، 10/129، الكامل في التَّاريخابن األثير، : ، ينظرا وخرج وحدهيضأفقتله 
)5( نيا ال   : ينماردعلى قُنّة جبل الجزيرة،  شَّهيرةقلعة من قالع الدر  نَمشرفة على دـسينظـر ودارا ونـصيبين ي ، :

 .518، الروض المعطار في خبر األقطار ، الحميري، 5/39، معجم البلدانالحموي، ياقوت، 

 ).أنف(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر لم يرعها َأحد أيم بالض:روضةٌ ُأنُف )6(

 ).علل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ، الماءحباب: اليعاِليل )7(
وروضـة   ،بـات بة المقعد كريمة جيدة النّنة طي إذا كانت لي   :نة األراضة أرض أريضة بي  : يقال :روض أريض  )8(

 ).أرض(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرلينة الموطىء: أريضة
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  وقَد رقَّ ثَـوب الطَّوِيـلِ العـرِيض           َأقَام بِها الـشَّرب حتَّـى الـصباحِ         -4
ــنٍ      وَأهيــفَ ذُو فَلَــجٍِ كَالقَــضيبِ    -5 ــيلٍ وجفْ َأس ــد ــريضبِخَ م  
6-         ابـقَّى الـشَّرس القَطْـر زوالغَــ    ِإذَا َأعو ــدبعلَــى مــا عاهثَر1(رِيض(  
)2(وقَــد رجعتْهــا حــداةُ القَــرِيض    بَِأطْيب مـن مـدحي فـي النِّظَـامِ          -7  

   :الطَّاءقافية * 
 صـاحب حلـب   –وقال أيضا يمدح الملك الظّاهر غياث الدين غازي بن يوسف بن أيـوب        ]63[

  )الطويل(                                                                                        :-المحروسة
  
  

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .245-10/244، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]63[
  

  

  :عرضوء على الشّ
معنـاه   ، والغريض  َألنه َأتى بغناء محدث    ؛ي الغريض نِّ المغ  ومنه سمي  ،كل غناء محدث طري   هو   :لغَرِيضا )1(

ه كـان   ذكر صاحب األغاني أنّ،يدزيأحد المغنين اسمه عبد الملك وكنيته أبو     يء، وهو لقب    الطري من كل ش   
   كان أحسن النّ  و ،فيضرب باليد وينقر بالد فـي  ته  وكانت وفا ،  ي مرتجال ويوقع بالقضيب    وكان يغنِّ  ،اس غناء

: ينظـر ،   أنه مات في خالفة سليمان     ه واألشب ،أيام سليمان بن عبد الملك أو عمر بن عبد العزيز لم يتجاوزها           
 .)غرض(، مادة لسان العرب،  منظور، ابن2/353 األغانياألصفهاني، 

، مـادة   لـسان العـرب   ،  ، ينظر، ابن منظور   ، ومنه سمي القريض   قرض الشعر : القرض، و عرالشّ: القريض )2(
 .)قرض(

)3( بالفتح :النَّد  :    من الطِّيبِ ي برخَّهو ضعود: وقيلن به،   د تَيَأو ،ر به خَّب     ،رنْبتـاج  الزبيـدي،   : ينظـر هو الع
 .9/215، العروس

لـسان  ،  ابن منظـور  : ينظر َأو طُوالً من غير بينُونة، وربما لم يقيد ببينُونة           اضشقُّ الثوب وغيره عر   : العطُّ )4(
 .)عطط(، مادة العرب

اسـم مـن     :وقيـل  ، هي َأعلى الخمر وصـفْوتُها     وقيلة، وهي اِإلسفنْطُ،     الخمر بالرومي  :اِإلصفنْط): إسفَنْطَا( )5(
  ).اصفط(، مادة لسان العربنظور، ابن م: ، ينظرَأسمائها

)6( دورُل به :  بكسر الميم  :المكْتَحيُل الذي يوالميم زائدةٌ،الم يقال له، م دوكْحـال :رل والمكْحأي أداة يكتحـل  :  الم
 .4/321، األثرالحديث والنهاية في غريب : ، ابن األثير1/377، المخصصابن سيده، : بها، ينظر

   من كَساك الحسن من بعد ما خَطَـا      تُرى  -1
                       

   ــد ــد بِالنَّ ــا ن لم كــذَار ــا)3(ع    واخْتَطَّ
  أسـهما  ومن راشَ من جفْنَيك ِللنَّـاسِ       -2  

                       
ــا   ــه عطَّ ــقين بِ اشالع بــو   )4(تَعــطُّ قُلُ

  3-  ــه ــقَتْني ِلثَاتُ رٍ ســد ب ــن م ــك ــا لَ فَي  
                       

  )5(بغَيرِ مـزاجٍ مـن كُُؤوسـك إسـفَنْطَا          
  4-          دوـرـا بِمموي ُ   )6(وما كُحلَـتْ عينَـاه

                       
   ع نلَكطَا     وـسا قنَهمـاهنِ سـيالع ـوني  
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :عرضوء على الشّ

، مـادة    لعـرب لـسان ا  ابن منظور،   : ينظرهب يلْقَطُ من المعدن من غير ِإذابة الحجارة،         قطَع من الذَّ  : الشَّذْر )1(
 ).شذر(

)2( تَهييتٌ:شَتشَت فَلَّج:  ثَغْرقٌ مفَرمادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرم ،)شتت.( 

 ).سبط(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظر والجمع سباطٌهل المسترسل، أي السنقيض الجعد،: السبطُ )3(

 ).شحط(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر في كل الحاالت، البعد: البعد، وقيل: لشَّحطُ والشَّحطُا )4(
ابـن منظـور،    : ينظرالمقبل ِإليك المانع لما وراء ظهره،       : الحذر والجاد في اَألمر، وقيل    : المشيح): مشيحا( )5(

  ).شيح(، مادة لسان العرب

 ).شطط(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،البعد: الشَّطاطُأي بعد، قيل ): شَطَّا( )6(
واحد يطوُل قدر قامة ولـه نَـور    ا من َأصل هو شبيه بالغَضا ينبت عصي    : وقيلشجر ينبت بالرمل،    : اَألرطَى )7(

، لـسان العـرب  ابن منظور، : ينظر ،اَألرطَى َأراطَى مثل نور الخالف ورائحته طيبة، واحدته َأرطاةٌ، وجمع       
 ).أرط(مادة 

)8( )الطّع :(             س الزولم تَلْب لْيطَّلَتْ إذا لم يكن عليها حطوالً وتَعطَالً وعطَل عالمرَأةُ تَع لَتطها من   ينة وخَال عجِيد
  ).عطل(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظرالقَالئد

 األشأم، يعني   وال يأتي خيرها إال من جانبها     : وفي صفة اإلبل  ،  تشاءم الرجل إذا أخذ نحو شماله     : يقال: أشأمت )9(
ب من الجانب   كَرلب وتُ ح ألنها إنما تُ   ؛ الشؤمى تأنيث األشأم، يريد بخيرها لبنها      : ومنه قيل لليد الشمال    ،مالالشّ

 ).شأم(، مادة لسان العربابن منظور، : ، ينظراأليسر
تَطى ظهره، وجمعه المطايـا، يقـع   البعير يم:  والمطيةُ،الناقة التي يركب مطاها: والمطيةُ) مطا(من  : تُمطَى  )10(

 ).مطا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،الذكر واُألنثى على
  

  لَّــدن الحــسان مخَانقًــا  ِإذَا مــا تَقَ  -5
                       

  واليـاقُوت منْظُومـةً سـمطَا      )1(من الـشَّذْرِ    
 6-    يتَهــت ــأَّن شَ ــرٍ كَ ــن ثَغْ ع مــس 2(تَب(  

                       
ــى    ــار والَ تُعطَــ ــد در الَ تُعــ  قَالَِئــ

ــا     عـساكرا وعسكَر مـن سـحرِ الجفُـونِ          -7  ــم رهطَ ــا لَه ى فَيــو ــرهطُ ِللْبلْ ــم ال ه 
8-    ــه ــصٍ يقلُّ عقَ دــو ــى فَ ــا تَثَنَّ ا    ِإذَا مبيــض ــتَ قَ َأيطَا رــب ا سبــص ــه ال )3( رنَّحتْ  
ــي   -9 ــلَّ بِمهجتـ ــى يحـ ــه حتَّـ ــحطَا    ُأقَربـ ــعني شَ وسنِّــي فَيى مــوــلَّ الهح4(م(  

ــسخْطَا     وأرضى بِما يرضـاه لَـو كَـان منْـصفًا           -10 ــه ال لَّمنِ عــس ــي الح اشو ــن لَكو 
ــشيحا    ُأحب مـن الـريمِ الحجـازِي مـا رنَـا            -11 م ــي ــطَّا)5( ِإلَ ــدانَى وِإن شَ )6( ِإن تَ  
12-  هـــدجِي ـــدَإذَا م نْـــهم ـــينجِبعيــى     و ــر األرط ثَم هانــص ــن َأغْ ــاتَ م )7(ِليقْتَ  
 وقَد حكَت الجـوزاء فـي المغْـرِبِ القُرطَـا             )8( عطَّـالً ُأغَازُِل غزالَنًا مــن الحلْـيِ         -13
14-   ــد ــَأمتْوقَ ــةٌ)9( َأشَ بِيرــةٌ ع مــي ه )10(علَى أينُقٍ  من عزهـا قَـلَّ مـا تُمطَـى                بِ  
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وقال أيضا وقد هجم الثّلج بآمد، وكان قد انقطع الطّريق عن الحطب فنفَّذ إلى الوزير ضياء                 ]64[
  ) مجزوء الرجز(                                    :الدين أبي العباس أحمد بن القاسم يطلب منه حطَبا

 

ــي    -1 ــدقُ فـ ــيدا َأصـ ــا سـ   )6(وعــــوده مــــن القَطَــــا    يـ
2-   تُهفَدــتَر ــن َإذَا اســـ ــا    ومـــ ــماحا وعطَــ ــاد ســ   جــ
ــى   -3 ــار علَـ ــد جـ ــثَّلْج قَـ ــارِكُ    الـ ــطَا ديــ ــد ســ   م وقَــ
ــا   -4 ــانُون كَمــ ــاد كَــ ــا     وعــ ــا أفْرطَــ ــان زمانًــ   كَــ
ـ   -5 ــشْ ــسب ذَا ال حي ــن ــلُّ م ــهر     وكُ ــباشَـ ــا)7(طًا سـ   غَلطَـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 

  : التخريج 
  .10/245، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]64[

  :عرضوء على الشّ
  

لـسان  ابن منظور،   : ل، ينظر النَّجِيبة المعتَملة المطبوعة على العم    : ة، واليعملَة من اِإلبل   لَمعجمع ي : اليعمالَت )1(
 ).عمل(، مادة العرب

جـم  عمبن فارس، ا: أي طوال األعناق، ينظر  : أفراس قُود : ، قيل جمع قَوداء، وهي النَّاقة الطويلة العنُق     : لقُودا )2(
 .2/377، مقاييس اللغة

تـاج  الزبيدي، : ينظر، )وجا(، مادة لسان العـرب ابن منظور، : ، ينظراحفَشدة الكعصا، يريد التَّعب و : وجى )3(
  .1/483، العروس

  .12/115، تاج العروسالزبيدي، : ينظر، السير ليالًً: السرى )4(
جم مقـاييس   معابن فارس،   : ، ينظر  في صدورها ال تكاد تسلم منه      النَّحطةُ داء يصيب الخيل واِإلبل    ): نَحطَا( )5(

 ).نحط(، مادة لسان العرب ، وابن منظور، 2/547، اللغة
ضرب  ي)صدق القطاة(وه، واحدته قَطاة، والجمع قَطَوات وقَطَياتٌ،     ي معروف، سمي بذلك لثقَل مشْ     طائر: القَطَا )6(

 لها صـوتاً     ألن ؛المضروبة في التناهي والمبالغة    وهو مثل من األمثال      ،اة إنه َألصدقُ من قَطَ    :بها المثل فيقال  
، مجمع األمثال ، الميداني،   1/584،  جمهرة األمثال العسكري،  : ينظر،  اً ال تغيره وصوتها حكاية السمها     واحد

 ).قطا(، مادة لسان العرب، ابن منظور، 1/206، المستقصى في أمثال العرب، الزمخشري، 1/412
 ).سبط(، مادة لسان العربابن منظور، : وهو شهر شباط المعروف، ينظرة،  اسم شهر بالرومي:سباط )7(
  
  

15-   الَتمعالي ن1(م( القُود )2(    اهسا مىو مج)3(          ىرالـس يا في لَهادالح عمالَ سو)4(  طَـانَح )5(  
ـ ِإلَى الظَّاهرِ ال    -16  يغُــطُّ بِـــه راجِــي جـــواهرِه غَطَّـــا       بحـر جـوده     ك الَّـذي  ملْ
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ــى    -6 ــى متَـ ــْل ِإلَـ ــالَ تَقُـ )1(تَجــــور هــــذَا شَــــطَطَا    فَـ  
7-   ــه ــن رأى خُطْوتَـــ  تَطُــوُل فــي المــشْيِ خَطَــا       فَمـــ

  

  : الظاءقافية * 
  )الطّويل(                                                                  :)2(وكتب إلى نظام الدين ]65[

   

  ولَم تَكْـسني معنًـى يـدوم والَ لَفْظَـا             كَسوتُك من لَفْظي مـديحا مخَلَّـدا        -1
  )4( يعافُ والَ غلْظَـا    )3(يطُوفُ فَالَ شَخْتًا    ثَنَـاك مـشَردا   وصيرتَ شعرِي في    -2
  )5(تَفَاوقْتَ فَاستَقْلَعتُ من شَجرِي المظَّا        وعاوضتَني شَـيًئا بِـشَيء وِإنَّمـا        -3
  فَما ينْفَع المغْرور َأن سـمع الوعظَـا           ى من الوعظ غَافـلٌ ِإذَا كَان الَ يخْشَ     -4
  تَراني والَ لَحظَـا )6(وقَد صرتَ الَ شَزرا        تَلْحظُني هـوى   جِْئتُوكُنْتُ ِإذَا ما      -5
6-     تَفي تَسنعقُلْتَ ط كَمي  وكَارِمم نم لْظَا             دالـد ةعيالـض ـنِإالَّ م دـتَفَأس فَلَم 

  :قافية العين* 
  )الوافر( :وقوله وقد أقبل على آمد، وكان في زمن الربيع فوجد برد كانون في ذلك األوان ]66[

  

ــا    -1 موي اءدوــس ــد ال ــا آم ــعِ      َأتَينَ ــشَّرف الرفي ــاحب ال ص حــد ِلنَم  
ــوا    فَلَمـــا َأن وصـــلْنَاها وجـــدنَا  -2 ــعِ  ه ــنِ الربِي مــي ز ف نــانُو    كَ

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : التخريج 
  .10/245، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]65[
  .10/246، نفسه ]66[

  :عرضوء على الشّ
:  في سـلعته وأشـطَّ  شطَّ: وقيلاحتكام َأو غير ذلك من كل شيء،       مجاوزةُ القَدرِ في بيع َأو طلَب َأو        : الشَّطَطُ ) 1(

، 4 الجـنM 8 7J  I  H  G   F        E  DL    ،  وفي التنزيل العزيز  ،  القدر وتباعد عن الحق    جاوز
 ).شطط(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر

 .هت ترجمتقَ، وقد سبالملك المؤيد نظام الدين الذي منحه الضيعةيريد  ) 2(

  ).شخت(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر  بمعنى الضمور،الدقيق من كل شيء: لشَّخْتُا ) 3(

، لـسان العـرب  ابن منظور، : ، ينظرضد الرقّة في الخَلْق والطبعِ والفعل والمنْطق والعيش ونحو ذلك       : الغلَظُ ) 4(
 ).غلظ(مادة 

الرمان البـري ال    هو  : وقيل ، يعقد وتْأكله النحل فيجود عسلُها عليه      رمان البر َأو شجره وهو ينَور وال      : المظُّ ) 5(
 ).مظظ(، مادة  لسان العربابن منظور، : ينظر ،ينْتفع بحمله

 ).شزر(، مادة  لسان العربابن منظور، : أي فيه إعراض كنظر المعادي المبغض، ينظر: نظر شَزر: يقال): شَزرا( ) 6(
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  )الطويل(                             :بيض وذلك في صباه )1(سوداء بين ثنايا وقال في نقطة  ]67[
 

  )3( جـــزعآللٍ نَظَمنَاهـــا يفَـــصلُها     كََأنَّـه  )2(وثَغْرٍ نَقـي غَيـر شَـينٍ        -1
ــان     َألَم تَر َأن العـين لَـوالَ سـوادها          -2 ــا كَ ــولَم ــعرنُ ــاضِ والَ وقْ يِللْب   

  :قافية الفاء* 
  )الطويل(:وقال في الملك العزيز أيضا وقد طول به زمانًا إلى أن قربه إليه وأسبغ نعمته عليه ]68[

  َأخَافُ انْقضاء العمرِ من قَبـلِ َأن َأرى     -1
                       

ـ      م قَد اكطَايع    بِـر يـدتْ يد  ـفوس4( ي(  
  2-           ةـدم ـدعِلـي ب تَ الكَنْـزنَحم كبهي     وقُّفــو ــولِ تَ ــد طُ عــا ب ماغُ طَعــس   َأينْ

   وتَلَهفـــي )7(تُغَـــرقُ ِإالَّ غُلَّتـــي     )6( بْل َأنْتَ ديمـةٌ    )5(ولَستَ بِجعد الكَفِّ    -3
 ذوي محـضر  - صاحب مصر–وقال أيضا يشكو من جماعة عند الملك العزيز عماد الدين عثمان   ]69[

  )الهزج         (                                                                                 :سوء
 

1-   امــو ــك َأقْــ ــى بابِــ ــافُوا  ِإ    علَــ ــا حـ ــد رحـ ــا قَـ   ذَا مـ
2-    ــذْب ــورِد العـ ــتَ المـ ــرافُ      وَأنْـ ــك َأجــ ــم حولَــ   وهــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

]67[ مان، ارابن الشّع10/246، قالئد الج.  
  . والصفحة نفسهانفسه  ]68[
  .نفسه والصفحة نفسها ]69[

  :عرضوء على الشّ
 ).ثني(، مادة  لسان العربابن منظور، : ينظر، نواحدة الثنايا من الس، والثّنية نيةالثّ مفردها: ثنايا )1(

ابـن  :  ينظر،ن، ووجه فالن شين أي قبيح ذو شينفالن زين أي حسن ذو زي  العرب تقول وجه  وين،  خالف الز : نيلشَا )2(
 ).شين(، مادة لسان العرب، منظور

)3( عزي : ضرب من الخزر، وقيل   بالفَتْحِ  : الجانمالي را   ، و الخَزون   هو الَّذي فيه سـيبه اَألع هتُشَب اضيوب ابـن  : ، ينظـر د
 ).جزع(، مادة لسان العربمنظور، 

عطاياك قد مدت يـدي بـالبر       :(، وقد ورد عجز البيت في األصل      يقصد به النبي يوسف عليه السالم     : يوسف )4(
 .وبه ال يستقيم الوزن والصحيح ما أثبتته الباحثة) يوسف

  ألن؛بطة وهم يمدحون بالجعودة ويذمون بهـا جعاد جمع جعدة وهي ضد الس     والكناية عن البخل،    : جعد الكَفّ  )5(
ه بخيل أي هو مقبوض     يعنون أنَّ   فهو ذم  ، فالن جعد الكف   : وإذا قيل  ،الجعودة في العرب والسبوطة في العجم     

 .307، شرح أدب الكاتبالجواليقي، : ، ينظرالكف
، ، وجمع ديم، وأكثره ما بلغ من العدةه ثلث النهار أو ثلث الليللّالمطر الذي ليس فيه رعد وال برق، أق      : الديمةُ )6(

 .)ديم(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر
ابـن  : ، ينظر والنِّتاج ونحو ذلك    الدخْل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن واِإلجارة         وهي :الغَلَّةغُلَّتي، من    )7(

 .)غلل(، مادة  لسان العرب، منظور
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3-   قَـــدوَل الكَـــرـــوـــتُ حنْبي    الَب1(مِ لَـــــب(ُاففْـــــصصو )2(  
  

  )الخفيف(           : كان له عليهاء الدين بن شيخ السالمية رسماوقال يتقاضى الوزير ضي ]70[
 
1-       الـد اءيزِيرِ ضلَى الوي عمسر نِ َأكْفَى       كَانيـي   دف فَـا    الكُفَـاةنِ كَيـصح   
ــاعفَها حيـــ  -2 ضــا و هادــا ز نَحيفَا     مــع ــا ض يمقــا م ــي بِه آنر ــن   ـ
  )3(رِ ويعطـــي ِلقَاِئليـــه الطَّرِيفَـــا  لَم يزْل يطْلُب الطَّرِيفَ من الـشِّعـ         -3

  

  )الخفيف(                                              :ة يكتب على طاسٍ من الفضمافي وقوله  ]71[
 

ـ  َأنَا طَـاس مـن اللُّجـينِ        -1    وطَرفَـا   الـسماء لَونًـا    ي ُأضاهي ـن    ولَكنْـ
ــصاغً     الجحيمِ وكَـم صـر     كَم تَمررتُ في    -2 ــنْفَا اتُ م ــتُ ص تَقَلَّب ــم    وكَ

  

  :قافية القاف* 
وقال يعاتب الملك المسعود قطب الدين أبا المظفر سكْمان في تخلُّفه عنه وقلَّة نظرِ الديوان                ]72[

  )مجزوء الرمل(                                                                                      :في حقّه
 

ـ   -1 ــ ــا سكْ ينِ يــد ــبِ ال ــْل ِلقُطْ ــي      قُ ــك رِقِّـ ــا ماِلـ ــمان يـ   ــ
  
  
  

    
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : التخريج
  .10/246، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]70[
  .10/247، نفسه ] 71[
  .247-10/246، نفسه ]72[

  :عرضوء على الشّ
ورق و نبات له ورق شبيه ب، وهفسيرها شويكة وهو اللبالب الصغير وت ،تسمى بعجمية األندلس قريوله   : الببلَ ) 1(

بات وتنبت في السياحات وأمرجة     طوال متعلقة بكل ما يقرب منها من النّ        وقضبان،  سوس إال أنه أصغر منه    يق
 فيه حب صغير ، يخلفه غلف صغار أسود وأحمر اللون، له نور شبيه بقمع أبيض   ،الكروم وبين زروع الحنطة   

 . 362 -361/ 4 ،الجامع لمفردات األدوية واألغذيةابن البيطار، : ، ينظرأسود وأحمر

، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظرواحدته صفصافة،   ،شَجر ينْمو في الْمنَاطق الْبارِدة والْمعتَدلَة     : صفْصاف ) 2(
 .)صفف(

ا المستفاد من المال حديثً   : ، والطّريف الثّانية  الحديث المستحسن يب النادر و  الطّالكالم الجميل و  : الطَّريف األولى  ) 3(
 .)طرف(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر ،الدليد أو التّ التّويقابله
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  )2(جــــاَل بِــــالرمحِ  اَألمــــقِّ     قَـــصر اآل )1(يـــا كَميـــا    -2
ــزِي    -3 ــي وخُبـ ــْؤنَتي منِّـ ــي     مـ ــي ورِزقــ ــن دراهيمــ   مــ
ــ   -4 ــح قُـ ــى ُأفْلـ ــيفَمتَـ ــي       ْل ِلـ ــنْجح طُرقــ ــى تَــ   ومتَــ

 )الكامل(                  :وقال وقد قُطع خبزه شتويتين النقطاعه عند خدمة الملك المسعود ]73[

ــي     ما زِلْتَ تَقْطَع فـي الـشِّتَا رِزقـي          -1 قبالِ الَ يــو ــى اَألم ــن علَ ــا م ي  
ـ           -2 ــي      قُْل ِلي َأليـة حالَـة وبِمـا اسـ ــي حقِّ ف ذَاك ــك ــتَوجبتُ فعلَ   ـ
ــزرِ  -3 ــدر ذَاك النَّ ــا قَ 3(م(ــه نَعتَم        قــرالع عــاني نُكغُــصنِّــي وع 
ــن وِرق      غَارتْ عيـون نَـداك َأم صـفرتْ         -4 مــبٍ و ذَه ــن م ــاك    )4(كَفَّ

  )مجزوء الكامل(                       :وقوله وقد طلب منه صديق له أبياتًا ينقشها على منديل ]74[
 

ــق ِ   -1 ــى الفَتي ــه علَ الَ َأتْي ــم ــقْ     )5(ِل ــات الرحيـ ــود كَاسـ   )6(وَأسـ
ــو    -2 يي العنــس ــي ح ف ــار تَحيقْ      وقــد ــنَّقْشِ الـ ــصنْعة الـ   ن ِلـ
ــدبِيقي       وتُقلُّنــــي كَــــفٌّ تَرفْـــــ  -3 ــسة ال الَمم ــن ع ــع )7(فَ  
ــا زاَل  -4 ـــمـ ــي العقيـ ــقَ ِإذَا احتَـــ       يلثُمنـ ــالْعقيقــ   ساها كَـ

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : التخريج
  .10/247، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]73[
  .10/249 نفسه، ]74[

  

  
  :عرضوء على الشّ

)1( عجاالشُّ :الكميمادة  ،لسان العربابن منظور، : الح، ينظر، وقيل الالبس الس)كمي.( 

 .)مقق(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظرالطويل طوالً فاحشاً، : اَألمقّ )2(

 .)نزر(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر ،القليل التافه: النَّزر )3(

 .)ورق(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر  المضروبة منها،الدراهميريد الفضة و: الوِرقُ )4(

 .)فتق(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر، مشرق: صبح فتيق: ، ويقالالصبح وهو :الفتقمن : الفتيق )5(

 .)رحق(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظرالخمرة العذبة الصافية، : الرحيق )6(
 كانت تتخذ منها الثيـاب الدبيقيـة     ،بين الفرما وتنيس من أعمال مصر      نسبة إلى دبيق بليدة كانت من        :دبيقيال )7(

معجـم  الحمـوي، يـاقوت،    :، ينظرمن دقِّ ثياب مصر معروفة تنسب ِإلى دبِيق: الدبيقي، ووهي ثياب رقيقة 
 .)دبق(، مادة لسان العرب، ، ابن منظور2/438،البلدان
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ــي       َأنَــا رفيــقُ َأخــي الظَّــرا   فَ  -5 يقفــي ر بح ــن م ــو هو ــة   فَ
  

   :)1(ابن المنذروقوله يعرض بنفسه إلى الملك العزيز عثمان بمصر وأرسلها على يد  ]75 [
  )البسيط(                                                                                       

  

رٍ والَ ورقِ والَ اخْـــضرارٍ والَ زهـــ    ِإن كَان عنْدك بـستَان بِـالَ ثَمـرٍ          -1  
ــداِئقُها    -2 ــاظٌ ح ــدك َألْفَ بع ــد    ِ  المعـاني نُعـس الحـدق      )2(معنْبراتُ    فَعنْ
3-    بـلٍ     فَاشْرجر عابِ ملَحِ اآلدلَى ملَق           عـنِ الـدكَانُونٍ ع دري بف يكغْن3( ِ ي(  

  

وقوله وقد التمس منه الملك المسعود سكمان بن محمد أن يعمل له خمسة أبيـات مـذكرة            ]76[
  )البسيط(                                                                          :أولها ثاء وآخرها قاف

 

  ظَبي من التُّرك َأضحى وهو معـشُوقُ           ثَملْتُ من حسنه والكَأس يرشُـفُها       -1
ــده     ثَبـتٌ كَــَأن بِفيـه وهــو مغْتَبِــقٌ    -2 ي ــي فكًا وــس ــقُم رِيِإبو طَــاس  
3-         ـهفَم ـنم بالح امدتُ ميتَساح وقُ     ثُماورو ــر ــا ثَغْ انَهز ــد ــرفًا وقَ ص  
  والسر عنْـد ذَوِي اَأللْبـابِ صـنْدوقُ           ثقْ بِي فَلَستُ مذيعا سـركُم َأبـدا         -4
5-        ـهارِضع تي نَبي فنالَم نلْتُ مــقُ     ثَك ــوِين وتَعرِي ــه تَنْ ــدا في ب ــد   وقَ

  )المجتث(                                                       :وقال يستدعي صديقًا إلى الشّراب ]77[
 

ــوانَى    -1 ــضر والَ تَتَـــ ــقُ     احـــ ــراب عتيــ ــدي شَــ   عنْــ
ــا   -2 ــد تَهيــ ــس قَــ ــصديقُ      ومجلــ ــب الــ ــا يحــ   كَمــ
3-   كــحضِـــا ايمقْصِ الحوقُ     )4( ِلـــراوكَــــــى الــــــرِإذَا ب 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/248، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]75[
  .10/247 نفسه، ]76[
  .10/248، نفسه ]77[

  

  :عرضوء على الشّ
 . الباحثة على ترجمة له فيما بين يديها من مصادر ومراجعلم تعثر: ابن المنذر )1(

 .)عنبر(، مادة لسان العرب، ابن منظور :ينظر ،يم، وبه سب معروفيمن الطّوهو : العنبرمن : معنبرات )2(

 .)دلق(، مادة لسان العرب، ابن منظور :، ينظرهرة طويلة الظهر يعمل منها الفرودويبة نحو ال: الدلَق )3(
ـ  رتُوس: حميا الكْأسِ ، و الحميا دبِيب الشَّراب  : وقيل ، بلُوغ الخَمر من شاربها    :الحميا )4( ابـن   :، ينظـر تهادها وش

  .)حما(، مادة لسان العرب، منظور
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ــانٍ  -4 ــع عــ ــه دمــ   قَــــد ملَّــــه المعــــشُوقُ       )1(كََأنَّــ
  فَـــــــراِئض وحقُـــــــوقُ    فَللْمــــــدامِ علَينَــــــا   -5

وقال وقد طلب منه الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد أن يعمل له أبياتًا في معنى                  ]78[
  )الرمل(                                                                                         :اختاره

 

ــشْقُ    -1 قَ العــر ــَأبى طَ ــي فَ ــه     بِقَلْبِ ــن يطْرقُـ ــشَقُ مـ ــه يعـ   َأنَّـ
2-   ــو سو نــس ــقَ الح ــاخَلَ   ونَهــى الخَــاِلقُ مــن يعــشَقُه        اه لَنَ
الَ يخْلُقُــهكَــان هــذَا الحــسن       لَــو َأراد اُهللا خَيــرا بِــالورى     -3  
ــى    -4 ــين فَتً ى عــر ــد َأن تَ ــن     وبعي ــرا عـ ــه)2(قَمـ   )3( والَ تَرمقُـ
5-   ــاه ــسك تَجافَ ِإذَا المى ورــو ــشَقُه       ال ــن ينْ ــالَمِ م ــي الع ــلَّ ف   قَ
6-    ــب جــذَا ع ارِقُ هــس ــع ال ــسرِقُه     يقْطَ ــا يـ ــان مـ ــَأمرٍ كَـ   وبِـ
ــُل    صْل فَقَد صـرتَ ِلحينـي غَرضـا         -7 4(نَب( ــك فْنَيى جــو هــقُه    تَرشُ
ــا   -8 مــي فَه ــي ولَهِيبِ عمــشَ د ــلَ     اخْ ــرِقُ النَّابِـ ــه)5(يغْـ    َأو يحرِقُـ
9-    ــن مي زــود ع ســب ــإذَا َأي   نَاصـــر الـــدينِ نَـــدى يورِقُـــه    فَ

  

  )الرمل(                                              : عليه بعض أصدقائه)6(وقال غزالً اخترعه  ]79[
 
ــقْ     نَثَر الطَّلُّ علَـى الغُـصنِ الورِيـقْ         -1 ــرٍ ورِي ــن ثَغْ ع ــرِب عــًؤا ي   لُْؤلُ

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/249، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]78[
  .10/247 نفسه، ]79[

  

  

  :عرضوء على الشّ
  

لـسان  ، ابن منظور :ينظر ،ن ماء َأو دمٍ  العبد، والعاني الساِئُل م    العاني: وقيل ،العاني اَألسير : يقال: دمع عانٍ  )1(
 .)عني(، مادة العرب

)2( َأمامك:عن رمادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر ، ظَه ،)نعن.( 

)3( قُهممادة لسان العرب ابن منظور،: ينظرتنظر إليه، : تر ،)رمق.( 

 ).نبل(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر السهام العربية،: النُّبل السهام، وقيل: نبُل جفنيك )4(

 ).نبل(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر الحاذق باألمر،: النّابل )5(

 .)خرع(، مادة لسان العرب، ابن منظور :ينظر ارتجله،: اخترعه )6(
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2-          ـنم طَـاب يـققع ـنم شَفَاهيـقْ           وقي العادـي وف ـكْنَايا سهل1(َأج(  
ــدي  -3 ــن كَبِ ه مــد ــي خَ ــتْ ف ــدقيقْ    علَقَ ــةُ الكَاتــبِ فــي الخَــطِّ ال  نُقْطَ
4-    دحجي كُني ى     ِإنـوـي الهـي فلــقْ        قَب ــسك الفَتي ــقُ كَالم نْطي يمــد   فَ
5-     ــه نَتجــي و ةَ فــشَّام ــقَ ال   َأنَّهـــا تَـــشْهد بِالقَتْـــلِ حقيـــقْ    حقَّ
ــا   -6 الظَّم ــه ــشْتَكي منْ ي يــَؤاد ــون    فَفُ ــقْ وجفُ ــه الغَرِي ــشْتَكي منْ   ي تَ

]80[ مجزوء الرمل(        : ويطلب منه وعده بآمد)2(ين يعقوب بن المقدموقال يمدح نجم الد(  
  

ــ  -1 ــدي قُ ــنَجمِ ال ــن ْل ِل ــا م و     نِ يــالج ــم بــ ــقْعــ   د الخَالَِئــ
ــا   -2 ي مــذ ــوِلي والَّ اَل يـــز    ومراهــــقْبِــــر طفْــــالً      ال
ــدا   -3 ــتُ بَِأهــ ــد تَعلَّقْــ ــ)3(بِ    قَــ ــسوابِقْ معاِليـــ ك الـــ  
ــدي   -4 هي ــك ــلْ بِ ض ــن اِئــــقْ َل     اُهللا مجِ الطَّرــــنِ الــــنَّهع  
5-   ــر ــقَ القُـ ــد نَطَـ ــذَا قَـ ــادقْ    هكَـ ــرآن صــــ   آن والقُــــ
ــا  -6 ــا كَميـ ـــ يـ ــتْ يمـ   المفَــــارِقْ ضِـــــنَاه بِــــالبِي    فَرقَـ
7-  ــح ــد رمــ ــوم الَ يمتَــ ــستَن    يــ ــابِقْ)4(الَ والَ يـــ   )5( ســـ
8-  ــاد هاَألو تــس ـــ)6(لَي ــي اَألع قْ     فاهالــــشَّو نِ كَالــــشُّمـــــي  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

]80[ مان، ارابن الشّع249-10/248، قالئد الج.  
  

  :عرضوء على الشّ
اق هو الذي   ، ومهل أهل العر   عليه أموال أهل المدينة   ، و قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال      واد  : العقيق ) 1(

 وفي بالد العرب ،مواضع كثيرة وكل موضع شققته من األرض فهو عقيق    لوهو اسم    ،ن وادي ذي الحليفة   ببط
 .4/138، معجم البلدانالحموي، ياقوت،  ، ينظر،أربعة أعقة وهي أودية عادية شقتها السيول

  .جع من مصادر ومراها على ترجمة له فيما بين يديتعثر الباحثةلم : بن المقدم الدين يعقوب نجم ) 2(
 ) .هدب(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر، األكتاف: األهداب ) 3(
 .أي يمضي ال يثنيه شيء: فالن يستن ) 4(

، لسان العرب ابن منظور،   : ، ينظر 4،  النازعات M 8 7  |  {L  :نزيل وفي التّ  ، یق صد الخی ل:سابق ) 5(
 ).سبق(مادة 

ابـن  : ، ينظر المكان المنخفض كأنه حفرة    :هدالوالمنخفضات والوديان، واألوهاد مفردها وهد، و      أي :األوهاد ) 6(
 ).وهد(، مادة لسان العربمنظور، 
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ــإنِّي   -9 ــد فَــ ــزِ الوعــ ــقْ      َأنْجِــ ــد واثــ ــرِيمِ الوعــ   بِكَــ
10-  ــو ــيفُك فـــي يـ ــا ذَر     الَ نَبـــا سـ ــوغَى مـ ــارِقْ مِ الـ   )1(شَـ

  

  :لكافاقافية * 
]81[ الخفيف       (: بعيد الفطر- بآمد–ين سكمان بن محمد وقال يهنِّئ الملك المسعود قطب الد(  
 

1-   ــوك ــلَّ الملُ ــا َأج ي ــد ــاءك العي ج    وكيلَـــى َأذَانِ الـــدا عفْهفَارتَـــش  
ـ         -2   ـــالَء نَــارا فــي جــوهرٍ مــسبوك    من سالَف تُضيء في اللَّيلَـة اللَّيـ
ـ         -3 ــسكُوك     قَد كَساها المزاج في الكَـْأسِ ِإكْليـ ــِؤ الم ــضاهي ِللُّْؤلُ ــالً ي  ـ
ـ  كَرمٍ حمـراء صـيرها      بِنْتُ  -4 ـصرِ         العـصالع ـعم ـر    فُوكـسمِ المكَالـد   
ــرٍ     يتَمنَّـــى الـــشُّهود َأن شَـــهِدوها  -5 قْتمو ــي ــع غَبِ 2(م(لُوكــع ص   
  )3(بِ وجنُّوا علَـى اسـتماعِ الجنُـوك          فـي الـشُّر    يا صحابِي دعوا التَّمعقُلَ     -6
7-  اشْرو     وـسعم ـدكَـفِّ َأغْي ـنا موهطَــ     بقَرــا م 4(قٍ لِ الثَّنَاي(وكــاو 5( ج(  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .10/250، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]81[
  
  

  :عرضوء على الشّ
  

، الشارِقُ قَرن الشمس : طلعت فيه الشمس، وقيل    لَّ يوم وآتيك كلَّ شارق أي ك    : أي طلع طالع، يقال   : ذر شارق  )1(
ويضرب به   ،شارِقٌ أي كلما طلع الشَّرقُ، وهو الشمس       إني آلتيه كلَّما ذر   : يقالو ،ال آتيك ما ذَر شارِقٌ    : يقال

 ) .شرق(، مادة لسان العربابن منظور، :  ينظر،)ما ذر شارق(المثل فيقال 

)2( يروالتَّقْت مادة لسان العربابن منظور، : ينظر البخل :القَتْر ،)قتر.( 

  .27/100، تاج العروسالزبيدي، : ينظر، ، معربهو آلَةٌ يضرب بها كالعودمن الجنْك، و: الجنوك )3(
،  ويروى مقرطق وهو الذي جز صوفه وجعل علـى هيئـة القرطـق     من المقرط أي في أذنه قرط،     : مقرطق )4(

، لسان العـرب  ، ابن منظور،    10/261،  روضة الطالبين وعمدة المفتين    ووي،الن: األبيض، ينظر : والقُرطَقُ
  ).قرطق( مادة 

 .جاؤوك:  لعّل الشّاعر أراد بها كلمة أعجمية، و:جاووك )5(
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8-   اظاللِّح يابِل1(ب(   سنَـد لَو )ـ  )2   )4( َأوهـى بِخَـصرِه المبتُـوك      )3(ـزر     المْئـ
9-  ا        وـا الـرفَّهز ـا فَقَـدههجتَلُوا واج    ــــتَاذفَّ اُألسوقُ زو لُــــوكمِللْم   

10-        قُطْـبِ الـد ا بَِأخْالَقهوا كَْأسزِجامو            لُـوكـالَمِ تَـاجِ المسِ اِإلسينِ شَـمد  
11-       لْطَانِ ِإنا َأكُـفَّ الـسالنَّـا    ي سقَـاي              ـوكى ظَلَمـي النَّـدف ـرحالب بِك س  
  مــالِ َأجــداه قَبــَل ذَاك أبــوك       كَرمــا قَــد تَعودتْــه بنُــو اآل     -12

                                                                                               :لدين يوسف العقابوقال في صدرِ كتابٍ كتبه إلى بغداد يتضمن شوقًا واستيحاشًا لشهاب ا ]82[
  )الوافر(

  كَتَبتُ ِإلَيك مـن شَـعفي وشَـوقي         -1
                       

ــا    ــي يراكَ ــي كَ ــدينِ خَطِّ ــهاب ال ش  
ــواعج     حـين يقْـرا     وقُلْتُ عـسى يقَبـلُ      -2   ــا )5(لَ ــك فَاكَ ــتُ ِإلَي ــا كَتَب م   

ــومٍ     -3 ي أيو ــاك ــى ِلقَ ــن ِإلَ ــا     َأح ــى ِلقَاكَـ ــن ِإلَـ ــر والَ َأحـ   يمـ
قصه في حقّه، ويعتـذر    وقال يعاتب الوزير ضياء الدين بن شيخ السالمية بآمد لما رأى تنا            ]83[

  )السريع(                               :إليه أيضا خوفًا من أن يكون قد بلَّغه عنه إنسان سوء محاالً
  

ــضي   -1 ــسى والَ يقْتَـ ــا     واِهللا الَ َأنْـ ــر نُعماكَــ ــي َأن َأكْفُــ   دينــ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  : ج التخري
  .10/249، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]82[
  .250-10/249 نفسه، ]83[

  

  :عرضوء على الشّ
 منها الكوفة والحـّل،      اسم ناحية في وسط العراق      وهي  نسبة إلى بابل كقاتل،    :بابليسحر  : يقال: ابلي اللحاظ ب )1(

كانت وطـن عـدة   ابل وهي عامرة، وقد والمشهور هو المدينة األثرية بقرب الحلّة، وإلى جانبها قرية تسمى ب 
2/18، معجم البلدان، الحموي، ياقوت، حر والخمرأقوام قديمة عريقة في الحضارة ينسب إليها الس. 

لـسان  ابـن منظـور،     : ، ينظر  الطَّعن بالرجلِ  :ا، وقد يكون النَّدس   ا خَفيفً طَعنه طَعنً : انَدسه نَدس : يقال: نَدس )2(
 ).ندس(، مادة العرب

 .4 حاشية 124، المالبس المملوكية، ماير، )أزر(، مادة لسان العربابن منظور، : اإلزار، ينظر: المئزر )3(
 أن تقبض عـى شـعر أو        :وقيلأن تقبض على شيء بيدك،       البتْك:  وقيل ،القطع: البتْكالمقطوع، و : المبتوك )4(

، مادة  لسان العرب ابن منظور،   : ينظروينتتف،  تجذبه إليك حتى ينقطع فينْبتك من أصله         ريش أو نحو ذلك ثم    
 ).بتك(

، لسان العرب  ابن منظور، : ينظر ،، لحرقَة الفَُؤاد من الحب    هوى العج : الهوى المحرِقُ، يقال  : الالَّعج: لواعج )5(
 ).لعج(مادة 
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ــا   -2 ي ــاء ــذْالً ج ــلَّ نَ ي لَعدــي ــ     س ــُل عنِّـ ــاينْقُـ ــزور َأفَّاكَـ   ي الـ
ــا   -3 ــرع الوفَ ــسخَ شَ ــد َأن ينْ ــا     يرِي ــاره ذَاكَـ ــا يخْتَـ ــان مـ   الَ كَـ
4-   َأن ــاك ــب فَحاشَ ــرى ذَنْ ج ِإناشَــــاكََا   وح بــــذْنــــذَ المتَُؤاخ  

  :الالمقافية * 
  )البسيط                                      (:ر لكونه يرفع وضيعاً ويحطُّ رفيعاوقال يعاتب الده ]84[
 

  
  

   الـسفَلِ  )2( والسفْـسافَة  )1(بين اَألماجِد     ِإنِّي َألبغَض دهـرا الَ يفَـرقُ مـا          -1
   َأعلَـى مرتَقَـى زحـلِ      )4(ويرفَع العي       قَعـر خَـالً  )3(يحطُّ ِللَّسنِ النِّحرِيـرِ    -2
  والعـسلِ  )5(فَما تُفَرقُ بـين الـصابِ         لَعلَّ ما وعسى اَأليام قَـد عميـتْ         -3
  فَما التَّنَاقُص ضاقَتْ في الورى حيلـي          بِالعقْلِ والنَّقْلِ يزداد الفَتَـى شَـرفًا        -4
  وقَُد ولُطْ وازنِ واشْرب واستَبِح وكُـلِ          ذَرِ العلُوم وكُن في النَّاسِ مـسخَرةً        -5
6-  )ــه باقوع ــود محم ــك تْبــلَّ ع لَع    لَــلِوبِالع ادــساَألج تــحــا صمب6()ر(  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : التخريج 
  .10/251،  قالئد الجمان، رابن الشّعا ]84[
  

  

  :عرضوء على الشّ
  

 ).مجد(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ، ينظرلحسن الخُلُق السمحالماجد اجمع مجيد أو ماجد، و: األماجد ) 1(
ابـن  : ظـر ، ين  دون اإلحكام سفْـساف    ملٍ ع ن كل شيء، واَألمر الحقير وكلُّ     الرديء م : السفْسافُ: السفْسافَة ) 2(

 ويـبغض  األخـالق  اللّه تبارك وتعالى يحب معالي      ِإنM : الحديث وفي،  )سفف(، مادة   لسان العرب  منظور،
  .1/112 ،المستدرك على الصحيحينالنّيسابوري، : ، ينظرومالئمها  َأراد مداقَّ اُألمورLِ  سفْسافَها

)3 (  ريروالنِّح رب، وقيل الحاذق الماهر العاقل ا   : النَّحن   : لمجرتْقن المالفط الرجل الطَّبِن النِّحرير ير فـي كـل   البص
 ).نحر(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر ،شيء، وجمعه النَّحارِير

)4 ( هو عدم القدرة على توضيح المقصود، وعدم البالغة، والضعف في المنطق،          الجهل، و : العي  ا : لثَوفي الميَأع
ابـن  ،  1/270 ،المستدرك على الـصحيحين   النّّيسابوري،  : ، ينظر ء العي السؤالُ   شفا :حديث وفي ال  ،من باقلٍ 
 ).عيا(، مادة لسان العرب منظور،

)5 ( ابضرب :الص   روقيل من الشجر م ، :   رصارة شجر مع ابج منـه    :  وقيل ،الصخَـر رتُـصهو شجر إذا اع
 ).صوب(، مادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر ،صارة الصبِرِهو ع:  وقيل، صابةٌكهيئة اللَّبن، واحدته

، وقد وردت فـي الـديوان لفظـة         3/86 ديوان أبي الطيب المتنبي   هنا تضمين من بيت المتنبي، العكبري،        ) 6(
 .األجسام بدالً من األجساد
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  :بماردين)1(وقال وقد طلب منه صديقٌ أن يصف الخَاَل الذي في خد عمر بن رجب الصائغ ]85[

 )السريع                                            (
    

ــاِلي   -1 نِ الحــص ــبِيه الغُ ــاس شَ م  
                       

  َأهيـــفَ الَ ينْظُـــر فـــي حـــاِلي  
  2-         طُو بِـهـسنِ يـسفَ الحيلِّ سسو    ـــفنلَـــى كَِئيـــبٍ  دـــاِلي)2(عب   

ــالِ     ما ضـره لَـو جـاد ِلـي رحمـةً            -3 ــد والخَـ ــي الخَـ ــة فـ  بِقُبلَـ
ــلَّ   -4 ــاِليح بِبــر م3( ع( ــه ــاِلي        لَيتَ ب ــن م بــر ــا خَ م ــر معي  
ــاِلي     لَــو علــم المعــشُوقُ َأن الهــوى   -5 ــان بِالغَـ ــا كَـ ــه مـ   يزِينُـ
ــي   -6 مد ــن م ــه نَتجــي و ف ــر ــاِلي      َأثَ ــي مـ ــه يمنَعنـ ــا لَـ   فَمـ

 أن يـصنع لـه   )4(وقال بالمحلّة الغربية من بالد مصر، وقد طلب من يونس بـن الظّهيـر     ]86[
   :البيت في الحمام، واعتذر بعذرٍ بارد: ِإليه يقول وينفذها له مع عبده ريحان، فنفذ )5(حلْوةً

  )مجزوء الكامل(
ـ     -1   الَ ذَنْــب ِلــي فيمــا طَلَبــ

                       
ــالِ      مِللْج ــب ــيس ذَنْ ــتُ ولَ   )6(ـ

  ســـواك بـــين النَّـــاسِ واِلـــي    الـــذَّنْب ِللْـــسيف الَّـــذي    -2  
3-  ـ  َأر ــ ــا ِإلَيـ ــلْتُ ريحانًـ ــاِلي      سـ ــد خَ بــفُّ الع ــاد كَ فَع ــك  ـ
ـ   -4 ــ ــي ال ــتَ ف يالب تَ َأنــر   ـــحمامِ حــدتَ عــنِ الــسَؤالِ       وذَكَ
ــ                                                                          -5 ــا قَـ ــوةً دَأنَـ ــَألْتُك حلْـ ــن ذَا ســَألْك      سـ ــالِ  )7(ميــنِ العع  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/252، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]85[
  .253-10/252 نفسه، ]86[

  :عرضوء على الشّ
 . فيما بين يديها من مصادر ومراجع على ترجمة لهتعثر الباحثةلم : عمر بن رجب الصائغ ) 1(

)2 ( دنَفُ: فنالد : ضرمادة لسان العرب ،ابن منظور: ينظر ،الشديدالم ،)دنف.( 
 .يقصد عمر بن رجب الصائغ: عمر ) 3(

 ،قالئد الجمان ،  ابن الشّعار  ، يقال له الجمال،   كان نائب سيف الدين علي بن كهالن بالمحلّة       : يونس بن الظهير   ) 4(
10/253.  

 ).حال(، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر  طعام يعمل بعسل أو سكر،:الحلْوة ) 5(
 .10/253، قالئد الجمان، ابن الشّعار: د يونس بن الظهير، ينظريقص: الجمال ) 6(
للضرورة الشّعرية، ببنـاء الفعـل   ) سَألْك(وبها ال يستقيم الوزن، وقد أثبتت الباحثة  ) سالك(وردت في األصل     ) 7(

 .على السكون بدالً من بنائه على الفتح، واألصل فيها البناء على الفتح
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6-  ــــاممــــا الهفَ)1(َأم  ــالِ     ِإنَّــــه ــع بِالمحــ ــٌل تَرفَّــ   رجــ
ــرا   -7 ــدخَْل الحـ ــستَوعب الـ   م والَ يعــــفُّ عــــنِ الحــــالَلِ    يـ

                                                   :وقال أيضا وقد طلب منه بعض المطربين أن يعمل له غزالً في معنًى اختاره مذكرا ومؤنثًا ]87[
  ) مجزوء الكامل(

ــالِ    -1 الوِص ــن ــاُل م ــتْ وِص نَعــالِ     م ــب الخَيــ ــتُ مرتَقــ   فَبقيــ
ــا   -2 ــه مـ ــثَّ ِإلَيـ ــى َأبـ ــاِلي      حتَّـ ــوء حـ ــن سـ ــه مـ   الَقَيتُـ
3-   ــة ــود ِلبانَـ ــى العهـ    بِــالَ ســببٍ حبــاِلي  )3(صــرمتْ     )2(َأرعـ
ــا    -4 ــسلُو ومـ ــا تَـ ــا بالُهـ ــاِلي      مـ ــا بِبـ ــسلُو لَهـ ــر الـ   خَطَـ
ــاعدتَني   -5 ــفُ ِإن سـ ــا طَيـ ــ    يـ ــد القَطيعــ ــالِبعــ ة بِالوِصــ  
ــ     ُألعــــذِّب اَأليــــام بِالـــــ  -6 ــن قـ ــالَمِ مـ ــاِليَأحـ صرِ اللَّيـ  
ــضيتُها    -7 ــة قَــ ــم لَيلَــ ــزالِ     كَــ ــة والغَــ ــين الغَزالَــ  بــ
8-    دكُــلِّ خَــو ــعكَــالغُالَ)4(م     الَلِ مِ وــد ــث الــ ــادنٍ خَنــ شَــ  
9-  ــي ــي بِمقْلَتَــ ــو ِإلَــ ــي      يرنُــ ــن آلِلـ ــسم عـ ــمٍ ويبـ  رِيـ

ــوِ الـــشَّماِئلِ وجنَتَـــا    -10 ــشَّمالِ     حلْـ ــن ورد الـــ   ه َأرقُّ مـــ
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/253، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]87[
  

  :عرضوء على الشّ
، قالئـد الجمـان  اصل من الجنايات، ابن الشّعار، شخص كان بين يدي يونس بن الظهير يستوعب الح     : الهمام ) 1(

10/253. 
ابـن  : ، ينظر والجمع لُبان كحاجة وحاجٍ    قَضى فالن لُبانته،  :  يقال ،الحاجة من غير فاقة ولكن من همة      : اللُّبانة ) 2(

 ).لبن(، مادة لسان العربمنظور، 

)3 ( مرالص : ،البائن ة  ، ماد لسان العرب ابن منظور،   : ينظر القَطْع)إطالق   العرب الشائع في كالم  ، وقد كان    )صرم 
  لفظ القطع والص       تفسير التحرير  ابن عاشور،    : ينظر  ،ا في كالمهم  رم وما في معناهما على إبطال العهد أيض

 قـد أزمعـت      كنت  وإن *** أفاطم مهالً بعض هذا التّدلُّل      ")الطويل (:قال امرؤ القيس  ، و 1/368،  والتنوير
صرمي فأج12، الديوان، امرؤ القيس، ليم. 

)4 ( دفً     الفتاة الحسنة   : الخَودات   :  وقيل ،االخَلق الشابة ما لم تصر نَصوخُـود، بـضم     الجارية الناعمة، والجمع خَو
 ).خود(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرالخاء، 
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]88[       أنشدني أبو يعقوب    : في سنة تسع وثالثين وستمائة     )1(قال أبو عبد اهللا بن النَّجار البغدادي
محمـد بـن     بـن ايوسف بن سليمان بن صالح لنفسه يمدح الملك المسعود أبا المظفر سكمان             

  )المتقارب                                                      (:-)2( ملك ديار بكر-داود

ــذَّابل   -1 ــمر كَالـ ــتُ َأسـ ــشَّ    )3(تَعلَّقْـ ــيحِ الـ ــلِملـ ــن بابِـ   ماِئلِ مـ
2-          ـهِلين ـنعصِ ملَـى الـدع يسمــلِ       ي النَّاح رِهــص ــى خَ ــشَى عل   فََأخْ
3-    طَافَــهأع يحالــر تــزــلِ    )4(ِإذَا ه ــَل كَالغُــــصنِ الماِئــ   تَمايــ
4-   جيس قَد5(و(   ي عف نسالح  هـيارِض)اِئلِ       )6ــرِ الــسنْبالع ــنا  مــذَارع  
ــَألَّقَ عـــن شَـــنَبٍ    ويبـــسم عـــن لُْؤلُـــٍؤ كُلَّمـــا   -5 ــلِ)7(تَـ    كَامـ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

 ، وقد وردت القصيدة في الوافي 29/218، الوافي بالوفيـات ، الصفدي،  216-10/215، قالئد الجمانابن الشّعار،   ]88[
  .  في الوافي بالوفيات12 و 11 هنا 8 و 7بالوفيات للصفدي حتى البيت الرابع عشر فقط، وقد ورد ترتيب البيتين 

  

  :عرضوء على الشّ
ـ  اهللا بن محاسن محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الحافظ محب الدين  : جار البغدادي ابن النّ  ) 1( بن االمعـروف ب

ـ 578(سنةبغداد   ولد في    ،جار البغدادي النّ  واشتغل بالعلم، وأخذ عن العديد من العلماء ثم رحل       ،ونشأ فيها )  ه
ل به  مصنف تاريخ بغداد الذي ذي     طالبا العلم إلى الشّام ومصر والحجاز وأصبهان وخراسان ومرو ونيسابور،         

 وله مصنف حافل فـي مناقـب   ، على سعة حفظه وعلو شأنها داالً ثين مجلد  فجاء في ثال   ،على تاريخ الخطيب  
ـ  ةً ثق اكان إمام ،  وتصانيف أخر كثيرة في السنن واألحكام وغيرها      ،  الشافعي ـ  ةً حج ، حلـو   ا، مجـود  ا، مقرًئ
  واشـتملت  ،وعـشرين سـنة   ا  وكانت رحلته سبع  ،  اا، متنسكً ر، خي ا، صالح ا، ظريفً ا، متواضع اس، كي المحاجة

ـ 643(توفي ببغداد في خامس شعبان سنة       ،  مشيخته على ثالثة آالف شيخ سوى النساء       ، ينظر ترجمتـه    ) ه
، ابن  4/111،  مرآة الجنان  اليافعي،   ،2/434،  فوات الوفيات الكتبي،  ،  47/217،  تاريخ اإلسالم الذهبي،  : في

 .227-5/226، شذرات الذهب، ابن العماد، 13/169، البداية والنهايةكثير، 
)2 ( دي ركْار ب:    مدينة تركية على د وتعـد بن وائل   اسب إلى بكر    نْهي بالد كبيرة واسعة تُ    ولة، شرقي األناضول،    ج 

ثم اشتهرت بعد ذلك باسم ديار بكر وتقع        ) آمد( وقاعدتها مدينة    ،إحدى الديارات التي يتألف منها إقليم الجزيرة      
 .2/494،  البلدانمعجم ،الحموي، ياقوت، ها ميافارقيننغربي دجلة ومن مد

ً ا : ویق ال،ذبل الفرس إذا ضـمر : الرقيق الشديد، من قولهم   :  بذال معجمة فألف فموحدة فالم     :ابلالذَّ ) 3( َن أي : ذاب لق

بُلٌ  ُ ٌ وذ بَّل ُ ، والجمع ذ ِ یط ِّ ق الل ِ  ).ذبل( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر رمح ذابل رقيق،: ويقال ،دقیق الص

)4 ( طَافَهمادةلسان العربابن منظور، : ينظرالجانب، جوانبه، والعطف : أع ، )عطف.( 

 .أيضاوبها يستقيم الوزن  " وقَد نَسج " الوافي بالوفيات الصفدي،:  كتابوردت في: وقد سيج ) 5(
ابـن منظـور،   : ينظر،  جانبا اللحية : ا الفم، وقيل  شقّ: العارضان، و عارضا الوجه وعروضاه جانباه   : عارضيه ) 6(

  ).عرض( ، مادةلسان العرب

  ).شنب( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظرماء األسنان وبريقها، : شنب ) 7(
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6-     ــى ثَغْــرِه ــدام علَ ــوُل الم لِ    تَجلْـــسِللس دـــس1(فََأح(ِاِئـــلالج )2(  
7-    ـــهاظبَِألْح ــاك ــا رمـ ــه       ِإذَا مـ فطَر ــن م كــذْر ــلِفَح   )3(النَّابِ
ــونِ    -8 ــسهامِ الجفُ ــرهم ِل ــالَ م   يـــد القَاتـــلِ)4(وقَـــد فَوقَتْهـــا    فَ
ــاذلِ      مــن حبــه)5(يــروقُ ِلــي العــذُْل  -9 ــمِ العــ ــشَقُ ِلالَِّئــ   فََأعــ

ــى   -10 ــلِ حتَّ صــُل بِالو ــالِويبخَ ـــلِ    الخَياخشَـــٍأ بر ـــنم يـــه6(فََأفْد(  
11-    رِهــو ج ــن ــتُ م ــا تَحفَّظْ ــــلِ    ِإذَا مامرِ بِالحــــوِللْج َأك لَــــمو  
12-    ينــق اشالع ــع م ــد تُ ُأعــس ــق الجاهــ      فَلَ اشــي الع ف ــر الَ خَيلِو  
13-  ــه فْنج ــن ــلَّ م س ــد ــوُل وقَ   حــساما يطُــوُل علَــى العامــلِ       َأقُ
ــا (  -14 هبــى ح ــاُل علَ جــانَى الر ــلِ      )7(تفَ ــى طَاِئ ــصلُون علَ حــا ي م8()و(  

  

  )المتقارب                                         (:إلى ههنا أنشدني، وتمام القصيدة: قال ابن الشّعار
 

15-       كْـرذ نْكع عـاعِ فَدملِ      النُّفُـوسِ  طــاد ــك العـ ــى الملـ ــد ِإلَـ   وعـ
16-   ــد ــن ماجِ ع ــك مزــثْنِ ع   يبخِّــــُل ِللْعــــارِضِ الهاطــــلِ     والَ تَ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :عرضوء على الشّ
  ).سلسل( ، مادة العربلسانابن منظور، : ينظرلماء العذب السلس السهل في الحلق،  ا:سلسل ) 1(
سواقط ورق الشجر   وما سفَرتْه الريح من حطَام النَّبت       ، وقيل   وروي بالحاء المهملة   ،عن مكانه  زائلال: الجائل ) 2(

: الوافي بالوفيات  الصفدي،: كتابردت في   قد و و ،)جول( ، مادة لسان العرب ابن منظور،   : ينظر،  فَجالَت به 
 .ضاأيوبها يستقيم الوزن  " الحائل"

، لـسان العـرب   ابن منظور،   : ينظر،  فهو نبيل : مبالة والفضل وقد نبل بالض    النّ: بلالحاذق باألمر والنّ  : بلالناّ ) 3(
 ).نبل( مادة

انكـسر فُوقُـه أو     :  وانْفَاقَ الـسهم   ، وفاق الشيء يفُوقُه إذا كسره     ،اقطات النُّصول الس هامالس :الفُوقُ): فَوقَتْها( ) 4(
ابن منظور،  : ينظر ،ألرمي به  وضعته في الوتَر  : سهم وأوفَقْتُه وأوفَقْتُ به، كالهما على القلب       وأفَقْتُ ال  ،انشق

 ).فوق( ، مادةلسان العرب
ابن منظور،  : ينظر وَأعتَب، المه فَقَبَِل منه  : عذَلَه يعذله عذْالً وعذَّله فاعتَذَل وتَعذَّلَ     ،اللَّوم، والعذُل مثلُه  : العذُْل ) 5(

 ).عذل( ، مادةلسان العرب
 ).بخل( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر، ذُو بخْل: رجٌل باخٌليقال  ) 6(
 ألن الـضمائر فـي      ؛، ولعلّه الصواب  )على حبه  (:الوافي بالوفيات   كتاب الصفدي،  فيوردت  ): على حبها ( ) 7(

 .األبيات السابقة تعود على المذكّر

والبيـت للمتنبـي، العكبـري،       ،)طول( ، مادة لسان العرب ابن منظور،   : ينظر الخير، و والفائدة النفع: ائلطّال ) 8(
 .3/34، ديوان أبي الطيب المتنبي
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17-           ـهيدـي يـا فم َأَل النَّـاساِئلِ       ِإذَا سالــس ــنا مشُــح ى ذَاكــر ي  
  )1(لِ أكْثَـــر مـــن ذَِلـــك النَّاِئـــلِ    يرى بـذَْل وجهِـك عنْـد الـسَؤا          -18
ــزالِ   -19 ــوم النِّ ي ــد اُألس ــر تَقحيــلِ      و ــدد الوابِـ ــا عـ ــو َأنَّهـ   ولَـ
ــسرودةً    -20 ــَل مـ ــع الخَيـ ــلِ      ويقْتَلـ ــى باسـ ــلِّ فَتًـ ــفُّ بِكُـ   تَهِـ
  وســمر القَنَــا الطَّعــن فــي الجاهــلِ     )2(قَد علَّم البِيض ضـرب الطُّـالَ      لَ  -21
22-   ــات ــى النَّاِئبِ ــستَطيُل علَ ــه نَ   وَأيـــن النَّـــصير مـــن الخَـــاذلِ    بِ

  

 )مخلّع البسيط(                         :بد اهللا بآمدوقال يمدح بهاء الدين أبا سعيد سريجا بن ع ]89[
 

ــذُولُ    -1 ــي الع عى مــاه ــد تَنَ ــولُ                 لَقَ ــا يقُـ ــغي ِلمـ ــستُ ُأصـ   ولَـ
ــفَ يــصبو ِإلَــى مــالَمٍ     -2 ـــوُل    فَكَيمى حـــواله ءـــبِلع ـــبص  
3-   ــه ــنَّجم منْ ــب ال اقرفٌيــر   كََأنَّــــه بِالــــدجى وكيــــلُ       طَ
4-    ْأير لُوــس ــي ال ف ــه ــيس لَ ــستَقيُل    لَ   والَ مــــن العــــشْق يــ
5-   ـــرِ ذَاتنًـــى بِغَيعـــشْقُ مفَالع    كُنْهِـــه ـــيف ـــارــوُل)3(تَح   العقُـ
6-     ــمهو نْــهــلُّ بِالقَلْــبِ محــــبِيُل    يس لَــــه ــــهــــا ِإلَيمو 
ــى   -7 ــوم حتَّـ ــه الهمـ ــلُ                     فَتَعتَرِيـ ــا دِليـ ــي لَهـ ــَأن طَرفـ  كَـ
ــسنًا   -8 ــاقَ ح ــرف فَ ــَل الطَّ أكْحال     و ــه ــذَا طَرفُـ ــا حبـ ــُليـ كَحيـ  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج 
جمعت هذه القصيدة ما بين الواو والياء ما قبل حرف الـروي،            وقد  [ ،  10/251،  قالئد الجمان ،  ابن الشّعار  ]89[

      ة، ويسمى بالسوهو المشهور أن يختلف الحذو، وهـو   :منهاناد، وهو أنواع كثيرة،     ويعد هذا من العيوب العروضي 
   .1/167، العمدةابن رشيق، : ، ينظر]والواو على الياء -وهي الفتحة -ة ما قبل الردف، فيدخل شرط األلفحرك

  
  

  :عرضوء على الشّ
  

  

ابن منظـور،  : ينظر، أعطاه معروفه: نولهأناله معروفه و  و ،وكذلك النوال   ما نلْت من معروف ِإنسان،     :اِئلالنّ ) 1(
 ).نول( ، مادةلسان العرب

 ).طلى( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر، والجمع طُلىهي العنُق، : والطُّالةُ، األعناق: والطُّلى: الطُّال ) 2(
شيء وقْتُـه   كُنْه كلِّ: اعرِفْه كُنْه المعرفة، وفي بعض المعاني:  يقال، كُنْه كلِّ شيء قَدره ونهايتُه وغايتُه  :نْهالكُ ) 3(

 ).كنه(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظربلَغْتُ كُنْه هذا اَألمر َأي غايته، :  تقول،ووجهه
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ــلُ       ٌلمــذْ رضــع الثَّــدي وهــو طفْــ  -9 ــه مي قْلَتَيــي م ــاَل ف ــا ج 1(م(  
10-   رِيهمــس ــمر كَال 2(َأس(نــد ــوُل    )3( لَ ــرطَ فـــي خَـــصرِه النُّحـ   َأفْـ
11-    ــه ــصنِ رنَّحتْـ ــيس كَالغُـ ــا    يمـ ــي القَبا فبالــص ــعــوُل ال)4(م 5(قَب(  
12-     امــه ــا س هــونِ الم ــا ِلجفُ وُل    مــص ــا والَ نُــ ــراشُ منْهــ  تُــ
13-   عــر ــالَة فَـ ــرِيمِ الفَـ   ا طَوِيـــُلالرشَـــ مثْـــُل )7(َأســـحم    )6(والَ ِلـ
ــا    -14 ــب ظُلْمـ ــم دمٍِ ِللْمحـ  َأســــالَه خَــــده اَألســــيلُ       فَكَـ
ــوا    -15 ــومِ لَه مشُ الهــي قَ جــر ــشَّموُل    فَ ــملَه الــ ــتْ شَــ  فَجمعــ
ــا   -16 ــشَّارِبِ الحميـ ــفُّ بِالـ ــلُ      تَخـ ــكْرِه ثَقيـ ــى سـ ــو علَـ  وهـ
ــدامٍ    -17 ــى م ــه علَ ــد منْ بي ــم ــلُ     لَ ــاَلِ قيـ ــدامى فقَـ ــع النُّـ )8(مـ  
ــُل    نَــاولَني مــن يديــه راحــا     -18 ــداوى الـــصب العليـ ــا يـ  بِهـ
19-    ــه ــابِ في ضر ــن ا مهــاب ــسبِيُل    وشَ ــتُ آس وِسلْــــ  فَقُلْــــ
ـ   -20 ــْل ِلمـ ــفَاها فَقُ ــي س نالَم يــلُ        نمج كُلُّــه ــنم ــبــي حف 

  
  ــ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :عرضوء على الشّ
  

  .30/435، تاج العروسالزبيدي، : أميال، ينظر: والجمع ،الملْموُل الذي يكْتَحُل به:  بالكَسرِ:الميُل )1(
)2( رِيهمالس :  ودالع يبلالص حمويقال ،الر :         الرماح مقَورٍ اسم رجل كان يهميقـال و ، هي منسوبة ِإلى س:  رمـح 

رِيهمنْالرماح السمهرية تُ  و،  س    رهملـسان  ابن منظور، : ، ينظركان يبيع الرماح بالخَطِّ سب ِإلى رجل اسمه س
 ).سمهر(، مادة العرب

)3( نَأو ح: اللَّد ودمن كل شيء من ع ناللّي ،مادة لسان العربابن منظور، : ينظربل َأو خُلُق ،)لدن.( 

 ).قبا(، مادة لسان العرب، ابن منظور: ينظر ،ضرب من الشجر: القَبا )4(
 ألنهـا   ؛باياح الـص  الر القبول من : وقيل ،ألنها تستدبر الدبور وتستقبل باب الكعبة     ؛  باالص: القبول من الرياح   )5(

 ).قبل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،تستقبل الدبور

)6( عة ، مادلسان العربابن منظور، : ، ينظرالشعر التامشعر الرأس، وهو : الفَر)فرع.(   
وكـل َأسـود     السّحمةُ سواد كلون الغراب اَألسـحمِ،     : وقيلالسواد،  : السحم والسحام والسحمةُ  أسود، و : َأسحم )7(

محسحم(، مادة لسان العربابن منظور، : ، أي الشديد السواد، ينظرَأس.( 
 .به ال يستقيم الوزن والصحيح ما أثبتته الباحثةو)  مع النُّدامى قَاَل وقيُل:(وقد ورد عجز البيت في األصل )8(
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21-    وِيــس ــب عي ــي ح ف ــوم   القَتيـــُل)2(عهأيـــشُوبِعـــاشَ               )1(تَلُ
 فــي جــود مــن ظلُّــه ظَليــلُ        كَمــا يعــيشُ اَألنَــام طُــرا     -22

  )الكامل                                                                   (: خالوله في جارية بخدها ]90[
 

ــسالُ     ومليحة مزجـتْ فَمـي بِرضـابِها         -1 ــابها سلْـ ــتُ َأن رضـ   فَظَنَنْـ
ــاُل    ولَثمــتُ شَــامةَ خَــدها فَوجــدتُها   -2 ــق الخَ ــن الفَتي م ــن َأيكًا وــس م  

  )الخفيف      (:- صاحب آمد - قال يمدح الملك الصالح أبا الفتح محمود بن محمد بن داود]91[

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .10/252، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]90[
  .217-10/216نفسه،  ]91[
  

  :عرضوء على الشّ
  

لم يعرف في المؤلفات العربية القديمة وفي الشعر        " عيسوي"مصطلح  نسبة إلى عيسى عليه السالم، و     : عيسوي )1(
وقد أدخل علمـاء اللغـة اللفظـة فـي           ى،لقت على النصار  طْ من المصطلحات المتأخرة التي أُ     والجاهلي، فه 
 .12/161 ،المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم: علي، جواد: ، ينظرالمعربات

)2( شُوععيسى أصله بالعبرانية أيشوع بهمزة ممالة بـين بـين أو مكـسورة              اسم النبي عيسى عليه السالم، و      :َأي
 المبارك فَ :  وقيل ،دومعناه السيعـ        ،عيسوىسبة إليه عيسى و   نب وال ر ، مض وجمعه عيسون بفتح السين وقـد تُ

 .1/316، بع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والساأللوسي، : ينظر

 ).شمل(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرالْخَمر، أو الْبارِدةُ الطَّعمِ، : الشَّمول )3(
 .37/412، تاج العروسالزبيدي، : ينظر ،العطيةُ: والحذْوةُ، بالكسرِتعطي، : تَحذي )4(

  وَأدرهـــا ســـالَفةً سلْـــسبِيال       حـثَّ الـشَّموال     )3(قُْل ِلساقي الشَّمولِ    -1
2-  ــزالم قَــدع قَــد اءــذْرا عيهنــقاســيال        ولَهــا إكْلوح ــبالح ــنم ج  
ــيال       )4(بِنْتُ كَرمٍ تَنْفـي الهمـوم وتَحـذي         -3 خالب خَاءــس ــنَّفْسِ وال ــرم ال   كَ
ـ          -4 لِ مــن النُّــورِ خلْتَهــا قنْــديال         لَو تَجلَّتْ في كَْأسـها غَـسقَ اللَّيـ
5-  ــةً ح امدا مهــطَبِح ـفَاصــس الم ــت ــزنْجبِيال        كَ ــت ال ــاء وفَاقَ ــك ذَكَ   ـ
ــيال       لَو رآها الخَليـُل تَـرقُص فـي الـرا           -6 ــُل خَل يــا الخَل ى لَهــح حِ َألض  
7-     كَــاَألر ــيهــا وــا الَ ُأجِلُّهِلماحِ تَ    وــيال   و ــيالً قَل ــا قَل ــرِي فينَ ج  
ــد آ    -8 ــزالَلِ فَقَ ــَل ال ــقنيها مثْ وال      فَاســز ــن َأن تَ ــارِ م سِ النَّهــشَم   ن ِل
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  :قافية النون* 
  )المتقارب                                                     (:وقال يصف بغداد ويتشوق ِإليها ]92[
 

ــسالمِ     )4( والـرقَّتَينِ  )3(َأحن ِإلَى الجِـسرِ     -1 ــكَّانها)5(ودارِ الـــ    وســـ
2-  و ــة ــاجِ الخالَفَ ــانبينِ)6( تَ الجــشَّطِّ    و ــن ال ــا)7( م هانب ــن ــلِّ م    والظِّ

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .254-10/253، قالئد الجمان، ابن الشّعار ]92[

  
  :عرضوء على الشّ

  

)1( اَل علينا،: جارمادة لسان العرب ابن منظور،: ينظر يريد م ،)جور.( 
: اَألملَـس، وقيـل   : الـصلْتُ :  وقيل ،اَألبيض الجبينِ، الواضح    الواسع الجبينِ،  :الصلْتُ الجبين ): جبِينَاً صلْتَا ( )2(

لْتُوقيل  ،البارزتَوي الجميل:الصسالم صلت(، مادة العربلسان  ابن منظور،: ينظر ، الواسع.( 
 فإنما يريدون الجسر الذي كانت فيـه  : بكسر الجيم إذا قالوا الجسر ويوم الجسر ولم يضيفوه إلى شيء          :رسلجِا )3(

 . 2/140، معجم البلدان،  الحموي، ياقوت: بالعراق، ينظرالوقعة بين المسلمين والفرس قرب الحيرة
 : يقـال لهمـا  ،على شـاطىء الفـرات  بلد  وهي ،قة الجديدةاور الرقة القديمة تج وهي الرقة تثنية الر :تانقَّلرا )4(

؛تانقّالر كما قيل،ا ألحد االسمين على اآلخر   تغليب :أظـنهم  :  الحموي قال ياقوت،كمران والقمران وغير ذل الع
 ابـن  .3/57 ،معجم البلـدان ، الحموي، ياقوت: ، ينظر ا قالوا العراقان للبصرة والكوفة    ة والرافقة كم  قّثنوا الر 
 .1/328، شذرات الذهب، ابن العماد، 6/227 ،وفيات األعيانخلكان، 

 .3/156 ،معجم البلدان، الحموي، ياقوت: ، ينظربغداد: دار السالم )5(
دار مشهورة جليلة ببغداد، من دور الخالفة، كان أول من وضع أساسه وسماه بهـذه التَّـسمية أميـر                   : التَّاج )6(

 .2/3 ،معجم البلدان الحموي، ياقوت، : ينظر المكتفى،المؤمنين المعتضد، وأتمه ابن
 . دجلة والفراتيريد:  من الشطالجانبان )7(
 

ــا   -9 ِإذَا ج ــن ــادنٍ َأغَ ــدي شَ ي ــن م    ــوال   )1(ر ــا العقُ ــار منَّ ــا َأح    علَينَ
ــلْتًا    سلَب اللُّب حين مـا عـاين اللُّـبــ           -10 ــا ص ــيال )2(ب جبِينً ا َأســد    وخَ
ــرا مــن رضــابِه معــسوال         وفَمـــا بـــارِد اللِّثَـــات وظَلْمـــا   -11 طع
ــساما     -12 ح ــي ــه علَ فْنج ــن ــلَّ م وال        ســصي َأن تُــهأيــا رفْــتُ لَمخ  
ـ          -13   ـنِ حـساما يـردي الكُمـاةَ صـقيال             ـمثَْل ما سلَّ في الوغَى نَاصـر الدي
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ــرِ     )2(الزنْـدورد  و)1(وبـابِ المراتـبِ    -3 ــىونَهـ ــا)3( المعلَّـ    وغزالَنهـ
ـ   وب )4( ِ دق العمي وسو  -4   رِ الجِنَـــانِ ووِلْـــدانها  وحـــو    )5(دابِ الحدي
ــولِ  -5 ــَأُل ذَا الطَّ َأس6(و(ــاد بالع با     رهــلْطَان ــة ســ ــةَ دولَــ   ِإدامــ

 )الخفيف            (:وقال وقد استدعاه الملك العزيز عثمان بن يوسف ليالً وجعله جليسا له ]93[

ــسلْطَانِ     شَى صرفَ الزمانِ ِإذَا مـا     لَستُ َأخْ   -1 ــب الـ ــي مواهـ   نَظَرتْنـ
2-  مــك آ لــر ــَل م ــا قَب ــتُ ميتً ــاني      كُنْ ــه َأحيــ ــا رَأيتُــ   ه فَلَمــ

  :الهاءقافية * 
   :كان قد أنحله هواه فذكراإلساءة فجفاهوقال في صبي كلما زاده ِإحساناً زاده ِإساءة، و ]94[

  )البسيط(
1-   هــر ــتُ ُأوث ــب كُنْ حــوا ِلم بجالَ تَع       ــه ــتُ َأفْدي ــي كُنْ وحرِو يرــاظ   بِنَ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/255، قالئد الجمان، ابن الشّعار  ]93[
  .10/254، نفسه  ]94[
  

  :عرضوء على الشّ
 وكان حاجبه عظيم القدر ونافـذ       ، أبوابها وأشرفها   كان من أجلّ   ، أحد أبواب دار الخالفة ببغداد     :باب المراتب  )1(

 وكانت الدور فيـه     داخله مملكة كبيرة كان يسكنها األكابر والتّجار واألشراف، وذوو البيوتات القديمة،           ،األمر
ليس للمـساكن فيـه     و ،ا لمن يأوي إليه   ه كان حرام   ألنَّ ؛يام السالطين ببغداد  غالية األثمان عزيزة الوجود في أ     

ق1/312، معجم البلدانياقوت الحموي، : ، ينظرمةي. 
 وأرضه كلها فواكه وأترج وأعناب، وهي من أجود األعناب          ، في الجانب الشرقي من بغداد     دير في : الزنْدورد )2(

 الزنـدورد مـن   وقيل إن،  الزندورد مدينة كانت إلى جنب واسط أنالتي تعتصر ببغداد، والمعروف المشهور   
الحمـوي،  : ، ينظـر  بناء الشياطين لسليمان بن داود عليه السالم وأبوابها من صنعتهم وكانت أربعة أبـواب             

 .254، الروض المعطار في خبر األقطار، الحميري، 513 و154/ 2، معجم البلدانياقوت، 
)3(  ويس مة وفيها دار الخالفة المعظّ    ،ة ببغداد  أشهر وأعظم محلّ   بغداد، عليه من أنهار   : ىعلّنهر الم ،ى بالفردوس م، 

معجـم  الحمـوي، يـاقوت،     : ، ينظر شيد الر قادة وكان من كبار     ،ديهى الم ى بن طريف مولّ   ينسب إلى المعلّ  
  .324/ 2، البلدان

 .من أسواق بغداد: سوق العميد  )4(

 .502 /2، معجم البلدان، ياقوت ،الحموي: ينظرداد، محلّة معروفة غربي بغ :باب الحديد )5(

 فلمـا  ، طال عليهم يطول إذا أفـضل  : يقال ، إذ الطول اتساع الغنى والفضل     ،اإلضافة للملك : ذا الطول  )6(
 .2/494، فيض القدير، المناوي، كان يطول على عباده بطوله ويوسعهم بجزيل عطائه سمي به
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اقبنيَأســدى ِإلَــي قَبِيحــا كَــي يعــ  -2     ــه ــن تَالَفي ــى م ــرِ َأحلَ جِللْه ــان   فَكَ
3-  َأن هــد ــني وعي رِضمي اهــد ــا َأس ا     موــد ــفَاِئي وال ش نــي ع ــان ــه فَكَ    في
ــي   -4 نعفْجي رهــد ــزاُل ال الَ ي ــه ــصابٍ     فَلَيتَ ــصده وبِ ــه )1(بِ ــن تَجنِّي م   

  

  )المنسرح(                :وقال يمدح الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد من قصيدة ]95[
  

 

ــي محياهــا     -1 نارلَــةً زــا لَي ــا     ي فَاهَأو ــان ــا كَ م ــد عــرِ و غَيب  
ــتُ ُأو  -2 ــمحتْ قَرنْ س ةــار ــى زِي ــا       لَ اهنِ ُأخْرمــي ــب بِ حــى م   علَ
  َألَــذَّها فــي فَمــي وَأحالَهــا       بِتُّ ُأعـاطي بِـك الكُـُؤوس فَمـا          -3
4-          قَـدو امـدـا المهرِيق ـنم زِجــتْ    َأم ــا تَغَزلَـ ــدامِ عينَاهـ    بِالمـ
5-    ــب ــة والرقي ــي لَيلَ ــزٌِلف نْعا     مــشْنَاه ــسود يـ ــا والحـ  ُأحبهـ
ــا      َأضاء ِلـي ثَغْرهـا الظَّـالَم فَمـا          -6 ــى ثَنَاياهـ ــي علَـ  َأزاُل ُأثْنـ
7-       يبِ لَـوةٌ كالقَضارِيالــ    ج ـتعـــا    داهلَلَب ـــرِهقَب ـــنتَ ميــــم 
ــا  -8 فَم ــه ــا اِإللَ هــي خَلْق ف عــد ا      َأباهــو سا وــاغَه ــا ص م نــس َأح 
  لَـستُ َأنْـساها    وهي مـع الـدهرِ        َأنْــسى صــالَتي ِإذَا خَلَــوتُ بِهــا  -9

ــدها   -10 ــي ي ف ــوس ــيما والنُّفُ ـــا      الَ ساهتَنْهةً وـــا تَـــارهرتَْأم  
ــي  -11 فَظُنتَحــا و ي لَهــد هــظُ ع   وذَاك مـــا زاَل مـــن ســـجاياها    َأحفَ
12-   تَهــى و ــي َأس ــد قَلْبِ ــرهتَزِي ــا     ج اهوهنِ يــالَتَي ــى الح ــو علَ هو  
ــا    -13 ــذيبني حرقً ــا ي اهوالَ هــو   ما صـرتُ عبـدا وكُنْـتُ موالَهـا            لَ
ــدجتْ    تُــسهِرني والنُّجــوم خَافقَـــةٌ    -14 ح ــد ــا ِل)2(قَ اهطَايى مرــس   ل

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج

  .10/255، قالئد الجمان، ابن الشّعار  ]95[
  

  :عرضوء على الشّ
  

 ).صوب( ، مادةلسان العربابن منظور، : ينظر ،ما أصابك من الدهر: ابةالص: بِصابٍ )1(
: ينظـر ،  ى شخص َأو سمع صوتاً فَأقام ُأذنه نحوه مع عينيه         نظر ِإل : يحدج حدوجاً  حدج الفرس : يقال: حدجت )2(

 ).حدج( ، مادةلسان العربابن منظور، 
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ـ         -15 الـص ـكلبِنَا ِإلَـى الم اتيتَمرا     مــشَاه ــه شَهِنْ ــي بِ نــاِلحِ َأع 1(ص(  
  

  :)2(د هجم البرد ببالويه كَبولَةوقال يطلب من زين الدين أبي سعيد بهروز بن عبد اهللا وق ]96[
  )المجتث  (

1-    ــن ــا م ي نيــز ــيدي ال ــا س ي    قُولَهــص   آراُؤه مـــــــــــ
2-   ــــالَهع فوــــيس ــــنمو      لُولَهــس ــدا مــ ــى العــ   علَــ
ــةُ   -3 ــن جِبِلَّـ ـــ)3(ومـ ــه     ساميـ ــالتُّقَى مجبولَــ ــه بِــ )4(ـــ  
4-     ــرــي البف مــوذَا الي ــد ــه      نُرِي ــداك كَبولَــ ــن نَــ   د  مــ
ــسولَه      دقيقُهــــــا كَالتَّبــــــاطي  -5 ــة مغْــ ــن حنْطَــ   مــ
6-   نــو ــضر  وَأن تَكُـ ــن الـ   بِ ســــــيدي مقْتُولَــــــه     مـ
7-    تَــــَأن ــــرِ شَــــربِغَي     ولَهــس ــدها معــــ   )5(نُرِيــــ
ــه      كَثيــــرةُ الــــسمنِ تَــــْأتي  -8 ــا محمولَــ ــى القَفَــ   علَــ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  

  .251-10/250، مانقالئد الج،  ابن الشّعار]96[
 

  :عرضوء على الشّ
  

، وقد  ملك الملوك من األلقاب الملوكية المختصة بالسلطان وأكابر الملوك، لفظ فارسي معناه بالعربية            : شَهنْشاه )1(
ولكـن   شاهان شـاه  وفي األصل الملك،يراد بها  َألن الشاه ؛ِإنه ملك الملوك  :  بالفارسية في تفسير شَهنْشاه  قيل  

لقب فارسي يختص بملك الملوك عند الفرس، دخل منذ زمـن        : وقيلَألعشى حذف اَأللفين منه فبقي شَهنْشاه،       ا
، باشـا،   6/15،  صـبح األعـشى   ،  القلقشندي ،)شوه( ، مادة لسان العرب ابن منظور،    :ينظرالدولة العباسية،   

 .353، األلقاب اإلسالميةحسن، 

 ابن منظـور،  : ينظر ،التي تقول لها العامة الكَبوالء    العصيدة وهي   يعني   :الجبوالءربما يقصد الشاعر     :كبوله )2(
 ).جبل(، مادة لسان العرب

، مـادة   لسان العـرب   ابن منظور، : ينظر ،الخلْقة:  والجِبِلَّة ،طبيعتُه وَأصلُه وما بني عليه    : جِبلة الشيء : جِبِلَّةُ )3(
 ).جبل(

 ).جبل(، مادة لسان العرب ابن منظور،: أي مطبوعة، ينظر:  مجبولَه )4(
بإثبات لكن، وبها ال يستقيم الوزن، والصحيح مـا أثبتتـه      ) لَكن نُرِيدها معسولَه  :( ورد عجز البيت في األصل     )5(

 .الباحثة



 339

  )السريع                                                                              (:وقال يتغزل ]97[
 

  يرشُقُ جـاني الـورد مـن وجنَتَيـه          تَـرى النَّـرجِس مـن جفْنـه         َأما    -1
ــثَّ  -2 ــنًا نَ سوسي )1(وــذ ــا الَّ ــان     علَينَ حيالر كَتَــب ــيقَــدف ــيه ارِضع   
3-   دــض ــًؤا نُ ــرِه  )2(ولُْؤلُ ــن ثَغْ م      ــه ــي ِإلَي تْفــاقَ ح س ــق يقع نــي ب  
4-      قَلْبِــي لَــه ي قَلَّــبالَّــذــتُ     فَو ــواهالَ زِلْ َأه ــه ــو علََي    وأحنُ

  :قافية الياء* 
  

صـر صـالح     بن الملك النَّا   )5( الملك المؤيد مسعود     )4( أستاذَ دار  )3(وقال يمدح سعد الدين    ]98[
  )مجزوء الكامل(                                                            :الدين يوسف بن أيوب بمصر

 

1-    ــي ــالثَّغْرِ النَّقـ ــسمتُ بِـ   )6(وبِحــــسنِ وجــــه يوســــفي    َأقْـ
2-  ــو ــصدغَينِ  فَـ ــربِ الـ ــرِي     وبِعقْـ ــض طَــ ــسجٍ غَــ   قَ بنَفْــ
ـ   -3 ــ ــينِ ُأقْـ ــرجِسِ العينَـ ــابِلي     وبِنَـ ــسحرٍ بــ ــسم الَ بِــ  ـــ

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  : التخريج 

  .10/253، قالئد الجمان، ابن الشّعار  ]97[
  .254/ 10نفسه،  ]98[
  

  :عرضوء على الشّ
 ).نثث(، مادة لسان العربابن منظور، : نثَّ الحديث أفشاه، ينظر: لنَّشر، قيلا: النَّث )1(

 ).نضد(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر ،جعل بعضه على بعض متسقا: د الشيءضنَ: يقال: نُضد )2(
،  الـشّعار  ابـن : هو أستاذ دار الملك المؤيد مسعود بن الملك النّاصر صالح الدين األيوبي، ينظر            : سعد الدين  )3(

 .10/254، قالئد الجمان
 رئيس الديوان   ، فهو مير وصرفه، وتنفيذه فيه أوامره     هو الذي يتولى شؤون مسكن السلطان أو األ        :أستاذ الدار  )4(

: منصب يماثل مدير التشريفات في عصرنا ويقول فيـه المـصريون          أو   ،الملكي أو الجمهوري على عصرنا    
ب على الذي يتولى قبض مال السلطان أو األمير وصرفه وتمتثل            وهو لق   بكسر الهمزة  :ستاذ الدار أ) دارتساإل(

 .5/429 ،صبح األعشى القلقشندي،: ، ينظرأوامره فيه
)5(  دالملك المؤي :   ين يوسف، ولد بدمشق سنة إحـدى وسـبعين   نجم الدين أبو الفتح مسعود بن السلطان صالح الد

، عقد الجمان العيني،  : إلى حلب ودفن بها، ينظر     هـ، فحمل    606وخمسمائة، وهو شقيق العزيز، توفي سنة       
2/278، 3/240. 

: حسن يوسـف، ينظـر  : ، ضربه الشَّاعر مثالً للجمال، إذ يقال     )النبي عليه السالم  (يوسف  النّبي  يريد  : يوسفي )6(
 .1/48، ثمار القلوب في المضاف والمنسوبالثعالبي، 
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ــو   -4 ــب العيـ ــبٍ حجـ   ن عــــنِ القَــــوامِ الــــسمهرِي    وبِحاجِـ
ــي    وبِخَـــصرِه الـــواهي الدقيــــ  -5 ــه البهِــــ  قِ وورد خَديــــ
ــمِ    وبِمبــــسمٍ عطــــرِ اللَِّثَــــا   -6 ــِؤي)1(ت وظَلْــ ــرٍ لُْؤلُــ   ثَغْــ
7-   ــس ــدحي ِل م ــن ــتُ ع ــلِ الزكــي       عـالَ حلْ ي اَألصنِ ذيــد ــد ال  ـ
ــسْـ   -8 ــواَل ِللـ ــبِ اَألمـ ــسخي     الواهـ ــالكَفِّ الــ ــؤَّالِ بِــ  ســ
9-  ــاه ـــ)2(فَحبـ ــي مادحيـ )3(ــــه ِإذَا َأتَـــوه عـــنِ الحبِـــي     يغْنـ  

  
  

  )الطويل                                                                            (:وقوله يذم التَّكبر ]99[
 

1-          ـهلرِي بَِأهـزي ـربتُ الكَأيا رلَمـا         واِليح النَّـاس ظَّـمتَّـى عتُ حعاضتَو  
2-     الم ارز ربِإذَا الك     الَـهمج شَـان ءـا            رارِيع ـةَئاسبِ الرثَـو ـنم حبَأصو  

  
  
  
  
  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : التخريج 
  .254/ 10، قالئد الجمان،  ابن الشّعار]99[

  
  :عرضوء على الشّ

  

 ).ظلم(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظرالعسل، : وقيل الماء الجاري على الثَّغر،الريق، وهو : الظَلْم )1(

 ).حبا(، مادة لسان العربابن منظور، : أعطاه، ينظر: فحباه )2(

 ).حبا(، مادة لسان العربابن منظور، : ينظر  أي زحف،مشى على يديه وبطنه: احبا حبومن : يالحبِ )3(
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 آنيةفهرس اآليات القر -

  .األمثالفهرس  -
  .فهرس األعالم -
  .فهرس األماكن -
 .فهرس احليوان والطيور -

 .فهرس األشعار -

 .فهرس األمم والطّوائف والقبائل -

 .فهرس األزمنة والكواكب -
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   فهرس اآليات القرآنية
  
  

صفحة   السورة  رقمها  اآلية  
  البحث

1.    M  :  9  8L  7  185  الشّمس  

2.    M  ¶  µ  ´L  53  186  لفرقانا  

3.    M   ¬   «  ª  ©L  35  186  النّور  

  
  
  
  األمثال فهرس 

  

صفحة   المثل  
  البحث

  189  أخنث من دالل  .1  
  189  أصدق من قَطَاة  .2  
  188  فالن بيضة البلد  .3  
  189  ما ذر شارق  .4  
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  فهرس األعالم
  
  

  رقم الصفحة  االسم   الرقم
  301، 300، 278  آدم عليه السالم   .1
2.   ة أحمد بن القاسم بن شيخ السالمي)أبو ) ينالوزير ضياء الد

  العباس
271 ،291 ،293 ،295 ،
299 ،317 ،320 ،326  

3.   302، 301  ، األسد المصريين المصري ، شيركوهأسد الد  
  298  األوحد المغني   .4
  305  أياز الرومي   .5
  334  أيشوع   .6
7.   280  ين كنانبدر الد  
  258  طابقر   .8
  268  بلقيس   .9

  332  سريج بن عبد اهللا) أبو سعيد(هاء الدين ب   .10
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  فهرس الحيوان والطيور
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  فهرس األشعار
 

  عدد األبيات   البحر   مجراها   القافية   لرقما
        )ب(  

  16  مجزوء الرمل  خفض  عجبِي   .1
2.   11  الهزج  خفض  الطِّب  
  2  المنسرح  خفض  الغَضبِ   .3
  4  مخلع البسيط  خفض  الشِّهابِ   .4
  2  الطويل  خفض  الكَواكبِ   .5
  6  الخفيف  خفض  المهابِ   .6
  8  مجزوء الكامل  خفض  الجنُوبِ   .7
8.   بجِي21  مجزوء الرمل  رفع  ع  
9.   بُؤو5  الطويل  رفع  ي  

10.   اب2  الخفيف  رفع  األلْب  
11.   ابب4  مجزوء الكامل  رفع  الح  
12.   ب20  الطويل  رفع  َأتُو  
13.   بجِي3  مخلع البسيط  رفع  م  
14.   قَاب2  الخفيف  رفع  ع  
  22  المنسرح  نصب  ذَهبا   .15
  9  الكامل  نصب  وارغَبا   .16
  3  الوافر  نصب  التهابا   .17
  4  الوافر  نصب  يهابا   .18
19.   نَب18  مجزوء الرجز  وقف  الع  
20.   ب6  مجزوء الرجز  وقف  األد  
21.   برَأع9  مجزوء الكامل  وقف  و  
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  عدد األبيات  البحر  مجراها  القافية  الرقم
        )ت(  

22.   ياتو10  المجتث  خفض  م  
23.   ياتو13  الخفيف  ضخف  الم  
24.   هتْؤي18  المديد  خفض  بِر  
  6  الكامل  نصب  متَى   .25
  13  البسيط  نصب  ياقُوتَا   .26

        )ج(  
  15  مجزوء الرمل  نصب  وفَاجا   .27

        )ح(  
  10  المديد  رفع  انْتَزحوا   .28
  18  الكامل  نصب  وصحا   .29
  5  مجزوء الرمل  نصب  ومدحا   .30
  3  الهزج  نصب  المدحا   .31
32.   احز10  السريع  وقف  م  

  
  

        )د(
33.   در13  المنسرح  خفض  الز  
34.   يادر13  الرمل  خفض  م  
35.   دي17  مجزوء الرجز  خفض  الع  
36.   ادد7  الخفيف  رفع  الو  
37.   دم7  الكامل  رفع  َأح  
38.   دجِي6  مخلع البسيط  رفع  الم  
39.   دو4  المنسرح  رفع  الج  
40.   دس5  المتقارب  وقف  الح  
41.   دجو21  المنسرح  وقف  ي  
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  عدد األبيات  البحر  مجراها  القافية  الرقم
        )ر(  

  3  البسيط  خفض  النَّظَرِ   .42
43.   رِه15  المديد  خفض  قَم  
  2  السريع  خفض  تَشْعرِ   .44
  1  الوافر  خفض  اختياري   .45
  2  الوافر  خفض  القَرارِ   .46
47.   ذَارِي9  المتقارب  خفض  ع  
  4  الخفيف  خفض  بِالشَّعيرِ   .48
  16  المنسرح  خفض  والوتَرِ   .49
  27  الهزج  خفض  القَدرِ   .50
51.   رِي9  الكامل  خفض  بِخَاط  
52.   رخْس4  المتقارب  رفع  ي  
  2  الخفيف  نصب  اَألشْعارا   .53
  16  مجزوء الكامل  نصب  كبرا   .54
  2  البسيط  نصب  القَمرا   .55
  7  المنسرح  نصب  دررا   .56
  2  السريع  نصب  اليسرى   .57
58.   رض7  المتقارب  وقف  ح  

        )ز(  
59.   2  الخفيف  ضخف  غَازِي  

        )س(  

  31  السريع  خفض  نَفْسي   .60

  14  الخفيف  نصب  اخْتالَسا   .61

        )ض(  
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  عدد األبيات  البحر  مجراها  القافية  الرقم
62.   ض7  المتقارب  وقف  بِي  

        )ط(  
  16  الطويل  نصب  واخْتَطَّا   .63
  7  مجزوء الرجز  نصب  القَطَا   .64

        )ظ(  
  6  الطويل  نصب  لَفْظَا   .65

        )ع(  
66.   عِالري2  الوافر  خفض  ف  
67.   عز2  الطويل  رفع  ج  

        )ف(  
  3  الطويل  خفض  يوسف   .68
  3  الهزج  رفع  حافُوا   .69
  3  الخفيف  نصب  كَيفَا   .70
  2  الخفيف  نصب  وطَرفَا   .71

        )ق(  
72.   4  مجزوء الرمل  خفض  رِقِّي  
73.   يقب4  الكامل  خفض  ي  
  5  مجزوء الكامل  خفض  الرحيقْ   .74
  3  البسيط  خفض  ِ ورق   .75
  5  البسيط  رفع  معشُوقُ   .76
  5  المجتث  رفع  عتيقُ   .77
78.   قُهطْر9  الرمل  رفع  ي  
  6  الرمل  وقف  قْورِي   .79
  10  مجزوء الرمل  وقف  الخَالَِئقْ   .80
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  عدد األبيات  البحر  مجراها  القافية  الرقم
        )ك(  

81.   كوي12  الخفيف  خفض  الد  
  3  الوافر  نصب  يراكَا   .82
  4  عالسري  نصب  نُعماكَا   .83

        )ل(  
  6  البسيط  خفض  السفَلِ   .84
  6  السريع  خفض  حاِلي   .85
  7  مجزوء الكامل  خفض  ِللْجمالِ   .86
  10  مجزوء الكامل  خفض  الخَيالِ   .87
  22  المتقارب  خفض  بابِلِ   .88
  22  مخلع البسيط  رفع  يقُوُل   .89
  2  الكامل  رفع  سلْساُل   .90
  13  الخفيف  نصب  سلْسبِيالَ   .91

        )ن(  
92.   كَّانساو5  المتقارب  خفض  ه  
  2  الخفيف  خفض  السلْطَانِ   .93

        )هـ(  
94.   هي4  البسيط  خفض  َأفْد  
  15  المنسرح  نصب  َأوفَاها   .95
96.   لَهقُوص8  المجتث  وقف  م  
97.  
  

  4  السريع  وقف  هوجنَتَي
        )ي(  

98.  يفسو9  مجزوء الكامل  خفض  ي  
  2  الطويل  نصب  حاِليا  .99
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  والطوائف والقبائلاألمم فهرس 
  

  رقم الصفحة  األمم والطوائف والقبائلاسم   الرقم
  312  بنو األصفر   .1
  288  بنو أرتق   .2
  300  بنو الشمامس   .3
  302  ةربنو عذْ   .4
  256  بنو مالك   .5
 287  بنو منقذ   .6

  322، 265، 261  ركالتُّ   .7
8.   ومالر305، 270  ومي، الر  
  290  زبيد   .9

  314  شأس .10
  258  العجم .11
  270، 258  العرب .12
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  األزمنة والكواكبفهرس 

  
  رقم الصفحة  األزمنة والكواكب  الرقم

  270  جمادى   . 1
  295  الجوزاء  . 2
  270  رجب  . 3
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  325، 280، 274، 273  عيد الفطر  . 6
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 :البطل، علي . 16

ـ        الصورة في الشّ   • ، 3.ط  دار األنـدلس،   ،اني الهجـري  عر العربي حتى آخـر القـرن الثّ
 .م1983بيروت،

 

 ):هـ1339-ت(البغدادي، إسماعيل باشا،  . 17

ــارفين  • ــة الع ــصنفين بهدي ــار الم ــؤلفين وآث ــماء الم ــة، ، دار الكأس ــب العلمي ت
 ).6-1(.             م1992، بيروت، )ط.د(

 

   :بكار، يوسف حسين . 18
ـ    اتّ • ، )ط.د(، دار المعــارف، اني الهجــريجاهــات الغــزل فــي القــرن الثّـ

 . م1971، مصر

 .م1979 القاهرة،، )ط.د(، قافةدار الثّ، بناء القصيدة العربية  •
 

 

  ): هـ646  -ت(،  أحمد األندلسي المالقي بنين عبد اهللاضياء الد محمد وأبابن البيطار،  . 19

ـ 1422،  بيـروت  ،)ط.د(،   دار الكتب العلميـة    ،الجامع لمفردات األدوية واألغذية    • -هـ
  ).4-1.    (م2001

 

  ): هـ279 -ت(، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي رمذي،التّ . 20

ـ    ، د نيأحمد محمد شاكر وآخر   : ، تحقيق الجامع الصحيح سنن الترمذي    • راث ار إحيـاء التّ
  .)ت.د(، بيروت، )ط.د(، العربي

 

21 . هـ874 -ت( المحاسن يوسف األتابكي، وين أبابن تغري بردي، جمال الد   :( 

، مـصر،   )ط.د(قافة واإلرشاد القومي،     وزارة الثّ  ،اهرة في ملوك مصر والقاهرة    جوم الز النّ •
 ).16-1. ()ت.د(

ــة  • ــسلطنة والخالف ــي ال ــي مــن ول ــة ف ــق، مــورد اللطاف ــقتحقي :  ودراســة وتعلي
ــد   ــز أحم ــد العزي ــد عب ــل محم ــصرية دار ، نبي ــب الم ــاهرة، ،)ط.د( ،الكت  الق

 ).2-1.  (م1997
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  ): هـ231 -ت(أبو تمام، حبيب بن أوس بن الحارث الطّائي،  . 22

، 5.المعـارف، ط دار محمـد عبـده عـزام،    : بريزي، تحقيقبشرح الخطيب التّ ،  لديوانا •
14.م1987القاهرة،  

 

 :ونجي، محمدالتّ . 23

 )2-1(. م1993 -هـ1413،بيروت، 1.، ط، دار الكتب العلميةالمعجم المفصل في األدب •
 

  ): هـ429 -ت(، د بن إسماعيلور عبد الملك بن محم منصو أبعالبي،الثّ . 24

 .)ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار المعارف، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب •

  

 ):هـ 255 -ت(، عمرو بن بحرأبو عثمان الجاحظ،  . 25

 -هــ   1416،   بيـروت  ،)ط.د(،  دار الجيل ،  عبد السالم محمد هارون   : ، تحقيق الحيوان •
 ).7-1 (م1996

،  )ط.د( قـدم، محمد ساسي، مطبعـة التّ    : ، تحقيق شقرسالة الع  ،مجموعة رسائل الجاحظ   •
 .م1905 -هـ1325مصر، 

 

  ): هـ471 -ت(الجرجاني، عبد القاهر،  . 26

ــاز  • ــل اإلعج ــق ،دالئ ــونجي  : تحقي ــد الت ــي، ط محم ــاب العرب ، 1.، دار الكت
  .م1995، بيروت

 

  ): هـ630 -ت(الجزري، أبو الحسن محمد بن محمد الشيباني،  . 27

 ).3-1(م، 1980، بيروت، )ط.د(دار صادر، ، اللباب في تهذيب األنساب •

 

  ): هـ606 -ت( ،أبو السعادات المبارك بن محمدالجزري،  . 28

، محمود محمد الطنـاحي   و يزاوطاهر أحمد ال  :  تحقيق ،النهاية في غريب الحديث واألثر     •
  ).5-1.   (م1979 ، بيروت، )ط.د(المكتبة العلمية، 
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29  ،هـ 337 -ت(ابن جعفر، أبو الفرج قدامة :( 
 ،مكتبــة الكليــات األزهريــةمحمـد عبــد المــنعم خفـاجي،   : ، تحقيــقنقـد الــشعر  •

 .م1978، القاهرة، 1.ط
  

  : أبو جهجه، خليل ذياب . 30

ــشّ • ــة ال ــالحداث ــداع والتّعرية العربي ــين اإلب ــر والنّة ب ــدنظي ــر، طق ، 1.، دار الفك
  . م1995بيروت، 

 

  ): هـ540 -ت(،أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي،  . 31

، 1.طيبة حمد بودي، مطبوعات جامعـة الكويـت، ط        : تحقيق ودراسة  ،لكاتبشرح أدب ا   •
 م1995الكويت، 

  

  : حاوي، إيليا . 32

 .)ت.د( ، بيروت،2.ر الكتاب اللبناني، ط، دافن الوصف وتطوره في الشّعر العربي •
  

33 . هـ837 -ت(ة، تقي الدين أبو بكر علي بن عبد اهللا الحموي، ابن حج (:  
، 1.ط، دار ومكتبــة الهــالل، شــعيتوعـصام  :  تحقيــق،خزانـة األدب وغايــة األرب  •

 )2-1. (م1987بيروت،
 

  ):هـ852 -ت(،  الشافعيالكنانيأحمد بن علي ابن حجر العسقالني، شهاب الدين أبو الفضل  . 34

، مؤسـسة األعلمـي للمطبوعـات      -الهند/رف النظامية ادائرة المع :  تحقيق ،لسان الميزان  •
  )7-1.    (م1986 – هـ1406، بيروت، 3.ط

  

  ): هـ655-ت(، ين بن هبة اهللا بن محمد المدائنيأبو حامد عز الدابن أبي الحديد،  . 35

 ،بيـروت ، 1.، ط دار الكتب العلمية  ،  محمد عبد الكريم النمري   : ، تحقيق شرح نهج البالغة   •
 .م 1998 -هـ 1418

 
  ): هـ659 -ت(صدر الدين علي، ، الحسن البصري . 36

ــصرية • ــة الب ــق، الحماس ــار : تحقي ــد،مخت ــدين أحم ــب ال ــالم الكت ، )ط.د(، ع
 ).2-1 (.م1983، بيروت
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  :حسن، عباس . 37
 ).4-1(م، 1966، ، مصر3، دار المعارف، طالنَّحو الوافي •
 

 

 :حسين، محمد كامل . 38

 ، دار الفكر العربي، مطابع دار الكتاب المـصري،       دراسات في الشّعر في عصر األيوبيين      •
 .م1957  القاهرة،،)ط.د(

 

  ): هـ453 -ت(، إبراهيم بن علي القيرواني إسحاق وأبصري، الح . 39

، بيـروت ، 1.، طدار الكتب العلمية،  طويلييوسف عل:  تحقيق، وثمر األلباب اآلدابزهر   •
  )2-1. (م 1997 - هـ 1417

 
 

  ): هـ775 -ت(، مشقي عمر بن علي بن عادل الد سراج الدينأبو حفص الحنبلي، . 40

، دار  علـي محمـد معـوض     ود الموجود   عادل أحمد عب  : تحقيق،  اللباب في علوم الكتاب    •
  .م1998- هـ 1419 ،بيروت،  1.الكتب العلمية، ط

 
 

 :حمزة، عبد اللطيف . 41

•     ة     األدب المصري من قيام الدة إلى مجيء الحملة الفرنسيالهيئـة المـصرية    ،  ولة األيوبي
   .م2000 ،، القاهرة)ط.د(، ابالعامة للكتّ

، مطبعـة أحمـد علـي      والمملوكي األول  الحركة الفكرية في مصر في العصرين األيوبي       •
 .م1968، 8.مخيمر، ط

 

 ): هـ900 -ت(الحميري، محمد عبد المنعم،  . 42

، بيـروت،  2.، ط مكتبـة لبنـان   ، تحقيق إحسان عباس،      األقطار برالروض المعطار في خ    •
 .م1984

 

 ):هـ440 -ت(،  الوليد إسماعيل بن محمد بن عامرالحميري، أبو . 43

•    دمـشق،   1.علي إبراهيم كـردي، دار سـعد الـدين، ط         :يق، تحق بيعالبديع في فصل الر ،
 م1997
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 ):هـ241 -ت(، أحمد أبو عبداهللا الشيباني ابن حنبل، . 44

 .)ت.د(، مصر، )ط.د(، مؤسسة قرطبةمسند اإلمام أحمد بن حنبل •

 
 ):هـ876 -ت(الحنبلي، أحمد بن إبراهيم،  . 45

المناهـل للطباعـة،     مديحة الـشرقاوي، دار     : ، تحقيق شفاء القلوب في مناقب بني أيوب      •
 .م1996، بور سعيد، )ط.د(

 
 :حور، محمد إبراهيم . 46

باعة ، دار نهضة مصر للطّ   الحنين إلى الوطن في األدب العربي حتى نهاية العصر األموي          •
 .)ت.د(  القاهرة،،)ط.د(شر، والنّ

 

 :خريوش، حسين يوسف . 47

 .م1984، عمان، )ط.د(، دار الفكر، ابن بسام وكتابه الذخيرة •

 

  ). هـ1069 -ت( ،افعياجي، شهاب الدين أحمد بن محمد المصري الشّالخف . 48

•              محمـد كـشّاش، دار     : تحقيـق ،  خيلشفاء الغليل فيمـا فـي كـالم العـرب مـن الـد
  .م1998 -هـ1418، بيروت، 1.الكتب العلمية، ط

 

  ): هـ808 -ت( ،عبد الرحمن بن محمد الحضرميابن خلدون،  . 49

  .م1984، يروتب، 5.القلم، ط دار ،مقدمة ابن خلدون •
 

 ):هـ 681 -ت( ،ن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمداب . 50

، بيـروت،   )ط.د(إحسان عباس، دار صادر،     : ، تحقيق وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     •
 )8-1(م،      1977

 

 ): هـ24 -ت( ريد،تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشّ، الخنساء . 51

 .م1969 محققة، بيروت، ، طبعة جديدة6.دار األندلس، ط، الديوان •
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  :) هـ 827 -ت( ، ينماميني، بدر الددلا . 52

•   ــا الر ــى خباي ــامزة عل ــاخرة الغ ــون الف ــزةالعي ــة، ط ام ــة الخيري ، 1، المطبع
  .م1903-هـ1323 ،مصر

 

 ):هـ748 -ت(الذّهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان،  . 53

، دار الكتـاب    يلسالم تدمر عمر عبد ا  : ، تحقيق تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم     •
  ).52-1(                . م1987، بيروت، 1.العربي، ط

مطبعــة حكومــة ، ين المنجــد صــالح الــد:، تحقيــقالعبــر فــي خبــر مــن غبــر •
 ).5-1(                .  م1984، ويت، الك2.، طالكويت

، الرسـالة  مؤسسة   ،محمد نعيم العرقسوسي   و شعيب األرناؤوط : تحقيق ،سير أعالم النبالء   •
 )25-1             (.م1993 - هـ1413، بيروت، 9.ط

 

54 . هـ666 -ت(، القادر بن عبدمحمد ازي، الر :(  

•  ـ 1415 ،بيروت، )ط.د(، مكتبة لبنان ناشرون ،  محمود خاطر :  تحقيق ،حاحمختار الص  هـ
  .م1995 -

 

 ): هـ502 -ت(، القاسم الحسين بن محمد بن المفضلأبو الراغب األصفهاني،  . 55

، )ط.د(عمر الطّباع، دار القلـم،   : تحقيق،  والبلغاءء  اعرضرات األدباء ومحاورات الشّ   محا •
 )2-1.  (م1999 -هـ1420بيروت، 

  

  :الرباعي، عبد القادر . 56

  .م1980، إربد، 1.، جامعة اليرموك، طالصورة الفنية في شعر أبي تمام •
ـ       • ة في شعر زهير بن أبـي سورة الفنيـ  مىلْالص  )ط.د(، ة والنّـشر ، دار العلـوم للطباع

م1984ياض، الر. 
 

 ): هـ463 -ت(بن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني األزدي، ا . 57

ين عبد الحميد، المكتبـة      الد يمحمد محي : ، تحقيق عر وآدابه ونقده  العمدة في محاسن الشّ    •
 ) 2-1.       (م1955، القاهرة، 2.، طعادة الكبرى، مطبعة السجاريةالتّ
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  :الرضي، عبد الحميد . 58

  .م1968بغداد، ، )ط.د( ،مطبعة العاني، شرح تحفة الخليل في العروض والقافية •
 

59 . قب، شفيقالر: 

، عمـان،   )ط.د(، دار صـفاء،     ادس الهجري ام في القرن الس    في بالد الشّ   عر العربي الشّ •
 .م1993

 

 ) :هـ1205 -ت(، محمد مرتضى الحسينيالزبيدي،  . 60

ــاموس  • ــواهر الق ــن ج ــروس م ــاج الع ــق، ت ــد: تحقي ــسعب ــراج  ال ــد ف تار أحم
  ).40-1.  ()ت.د(، )ط.د(دار الهداية، وآخرين، 

رقاوي، مديحـة الــشّ : ، تقـديم وتحقيـق  تـرويح القلـوب بـذكر ملـوك بنـي أيـوب       •
ــر ــة الثّ: الناش ــة الدمكتب ــة،  قاف ــصري للطباع ــة، دار الم ــاهرة، ،)ط.د(يني  الق

  .)ت.د(
  
  ):هـ538 -ت( القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري، أبو  . 61

 )2-1(. م1987، بيروت، 2.الكتب العلمية، طدار ، ى في أمثال العربصالمستق •

 

62 . خاوي، السهـ902 -ت(، ينشمس الد :(  

هــ  1414،  بيروت،  1.، ط  دار الكتب العلمية   ،ريفةحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشّ     التّ •
  )2-1 ( .م1993 -

  

63 . عبد الهادي، حسن محمد راحنةالس :  

، دار الينـابيع    الملـوك بـوري بـن أيـوب مـع تحقيـق ديوانـه             دراسة شعر تـاج      •
 .م1997 ،)م.د (،)ط.د(للنشر والتوزيع، 

 

  ): هـ685 -ت(، أبو الحسن علي بن موسى ،ابن سعيد األندلسي . 64

دار إبـراهيم األبيـاري،     : تحقيـق ،  الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة الـسابعة        •
.)ت.د(، القاهرة، )ط.د(المعارف،  
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 :، محمد زغلولمسالّ . 65

  . م1959، اإلسكندرية، 1.، مؤسسة الثقافة الجامعية، طاألدب في العصر األيوبي •
، )ط.د(،  ، دار المعارف  تاريخ النقد العربي من القرن الخامس إلى القرن السابع الهجري          •

 .)ت.د(القاهرة، 
 

 :، محمودالسمرة . 66

 .م1979، بيروت، 2.، ط، منشورات المكتب التجاريالقاضي الجرجاني األديب الناقد •

 

67 . هـ562 -ت(ميمي، بن منصور التّي، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد معانالس :(  

 ).5-1 (.م 1998، ، بيروت1.عبد اهللا عمر البارودي، دار الفكر، ط :تحقيق، األنساب •
 

  ): هـ458 -ت( ،غوي األندلسيحوي اللّ الحسن علي بن إسماعيل النّوأبابن سيده،  . 68

 ،بيـروت ،  1.، ط  دار إحيـاء التـراث العربـي       ،ال جفّ مإبراهيخليل  : يقتحق ،المخصص •
  ).5-1.  (م1966

 

69. السهـ911 -ت(، ين عبد الرحمن بن محمد بن عثمانيوطي، جالل الد :(    
ــاهرة    • ــصر والق ــار م ــي أخب ــرة ف ــسن المحاض ــيه ح ــع حواش ــل : ، وض خلي

 .  م1997، بيروت، 1.المنصور، دار الكتب العلمية، ط

ــي ع  • ــر ف ــا المزه ــة وأنواعه ــوم اللغ ــححه وعلّــ  ، ل ــبطه وص ــرحه وض ق ش
ــيهحوا ــ:ش ــد أب ــراهيم ي محم ــضل إب ــرين الف ــراث، وآخ ــرم للت ، 3.ط، دار الح

 )2-1(         .)ت.د(القاهرة، 
 

70 . هـ665 -ت( ،ين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقيأبو شامة، شهاب الد :(  

• الر  ــد ــار ال ــي أخب ــتين ف ــص ولتين النّوض ــة وال ــق، يةالحوري ــراهيم : تحقي إب
5-1             (. م1997، بيروت، 1.سالة، طالزيبق، مؤسسة الر( 

 

 :ايب، أحمدالشّ . 71

  .)ت.د( ، القاهرة ، 5.ط المصرية،هضة ، مكتبة النّاألسلوب •
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  :شبارو، عصام محمد . 72

• م1994، بيروت، 1. طهضة العربية،، دار النّالطين في المشرق العربيالس.   
 
 

 ):هـ632 -ت(، بن تميمين أبو المحاسن يوسف بن رافع  الدابن شداد، بهاء . 73

•  تحقيـق  لطانية والمحاسن اليوسفية  النوادر الس ، :   1. ط )د. د (يال،ين الـشّ  جمـال الـد ،
  . م1964القاهرة، 

  

74 .  ،وصليار المار، كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشّعهـ654 -ت(ابن الشّع:( 

كامل سلمان الجبـوري، دار الكتـب       : ، تحقيق اء هذا الزمان  قالئد الجمان في فرائد شعر     •
 )10-1(                              .م2005، بيروت، 1.العلمية،  ط

 

  :الشناوي، علي الغريب محمد . 75

• ــص ــشّال ــى التّ ورة ال ــد األعم ــيعرية عن ــة اآلداب، ططيل ــاهرة، 1.، مكتب ، الق
 .م2003

 
 

  ): هـ 548 -ت(، ي بكر أحمدمحمد بن عبد الكريم بن أبهرستاني، الشّ . 76

ـ 1404 بيـروت،    ،)ط.د(محمد سيد كيالني، دار المعرفـة،       : تحقيق،  حلالملل والنّ  • -هـ
 )2-1 (.م1983

  
  :أمين، بكريشيخ  . 77

 . م1972، مصر، 1.، دار الشروق، طمطالعات في الشعر المملوكي والعثماني •
 

 :شير، أدي . 78

  .م1908، بيروت، )ط.د(المطبعة الكاثوليكية، ، األلفاظ الفارسية المعربة •
 

 ): هـ764 -ت(، بكالصفدي، صالح الدين خليل بن أي . 79

الشركة المتحـدة   ،  ماهر جرار  تحقيق واعتناء     الجزء التاسع والعشرون،   ،الوافي بالوفيات  •
 . م1997 ،)م.د (،1.، طللتوزيع
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  :ضيف، شوقي  . 80

 .  م1962 ، القاهرة ، 2.ط، دار المعارف ، قد األدبيفي النّ •
 

 ):هـ322 -ت(، العلويأبو الحسن محمد بن أحمد با، ابن طباط . 81

 القـاهرة، ،  )ط.د(،  مكتبـة الخـانجي   ،  عبد العزيز بن ناصر المانع    : تحقيق ،عيار الشعر  •
  .)ت.د(

  

 :طبانة، بدوي . 82

 .م1986 ،بيروت، )ط.د(، دار الثقافة السرقات األدبية، •

  

  ): هـ1284 -ت( ،محمد الطاهر، ابن عاشور . 83

  ).30 -1(.م1997،  تونس،)ط.د(،  دار سحنون،ويرتفسير التحرير والتن •
 

 :عباس، إحسان . 84

، )امن الهجري اني حتى القرن الثّ   عر من القرن الثّ   نقد الشّ (قد األدبي عن العرب     تاريخ النّ  •
 . م2006، انم، ع4.، طروقدار الشُّ

 .م1978، انمع، 4.روق، طالشُّدار ، فن الشِّعر •
 

 :عبد الرحمن، نصرت . 85

، انم ع،2.، مكتبة األقصى، طنية في الشّعر الجاهلي في ضوء النّقد الحديثالصورة الف •
  .م1982

  

 :عبد اهللا، محمد حسن . 86

 .)ت.د(، القاهرة، )ط.د(، دار المعارف، الصورة والبناء الشّعري •
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 :العبود، عبد الكريم توفيق . 87

ـ  656-547(الشّعر العربي في العراق من سقوط السالجقة حتَّى سـقوط بغـداد              • ، )هـ
 .  م1976، ، بغداد)ط.د( دار الحرية للطّباعة، وزارة اإلعالم،

 

  ): هـ1206 -ت( ،عبد الوهاب، محمد . 88

 .)ت.د( الرياض،، 1.، ط مطابع الرياضن،وآخري محمد بلتاجي: ، تحقيقمختصر السيرة •
 

  :، عبد العزيزعتيق . 89

  . م2006، القاهرة، 1، دار اآلفاق العربية، طعلم العروض والقافية •
  

  :) هـ1162  -ت( إسماعيل بن محمد الجراحي ،العجلوني . 90

أحمـد  : ، تحقيق الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس         كشف   •
 .هـ1984 -هـ1405، بيروت، 4.ط،  مؤسسة الرسالة ،القالش

  

 :عساف، ساسين . 91

• ة  ورة الشِّ الصة   (عرية وعربيبيـروت،  ،)ط.د(،  ، دار مـارون عبـود     )وجهات نظر غربي  
 . م1985

المؤسسة الجامعية للدراسـات والنـشر      ،  الصورة الشِّعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس       •
  .م1982، بيروت، 1.والتوزيع ، ط

 

  ).   هـ571 -ت( بن هبة اهللا الشّافعي،  بن عبد اهللا القاسم علي بن الحسنوأبابن عساكر،  .92
ـ             • : تحقيـق ،  ن حلهـا مـن األماثـل      تاريخ مدينـة دمـشق وذكـر فـضلها وتـسمية م

ــد ــب ال ــري  مح ــة العم ــن غرام ــر ب ــعيد عم ــي س ــر، ين أب  ،)ط.د(، دار الفك
 )70-1.   (م1995بيروت، 
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  :) هـ 395 -ت( ،هللا بن سھل أبو ھالل الحسن بن عبد العسكري، .93

، 2.ط،  دار الفكـر   ،عبد المجيد قطامش   الفضل إبراهيم و   يأبمحمد  : تحقيق ،جمهرة األمثال  •
.م1988، بيروت 

ـ مد  علي محمد البجاوي ومح   : ، تحقيق عرالصناعتين، الكتابة والشّ   •  ، الفـضل إبـراهيم    يأب
 .م1986، بيروت، )ط.د(المكتبة العصرية، 

 

 :عصفور، جابر . 94

ركـز الثقـافي    ، الم الصورة الفنيـة فـي التـراث النقـدي والبالغـي عنـد العـرب               •
 . م 1992، ، بيروت3.العربي ، ط

  

 :عطوان، حسين . 95

  .م1987، بيروت، 1، دار الجيل، طعر ونقدهي الشّمقاالت ف •
  

 ): هـ616 -ت( أبو البقاء، العكبري، . 96

، ضــبطه يوانبيــان فــي شــرح الــد المــسمى بالتّديــوان أبــي الطيــب المتنبــي •
ــححه ووضــع فهارســه   قا وآخــرين، دار المعرفــة،  مــصطفى الــس : وص

 .م1978، بيروت، )ط.د(

  

  ): هـ449 -ت( سليمان، أبو العالء المعري، أحمد بن عبد اهللا بن . 97

مصطفى السقا وآخرين، بإشراف طـه حـسين،        : القسم الثالث بتحقيق  ،  شروح سقط الزند   •
، القـاهرة،  3.الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصورة عن نسخة دار الكتب المـصرية، ط         

  )5-1                                               (.م1987-هـ1408
  

 :علي، أسعد . 98

 .)ت.د(، بيروت، 1.دار الكتاب اللبناني، ط، سان والتَّاريخ في شعر أبي تماماإلن •
 

 :علي، جواد . 99

  ).20-1.    (م2001 ،بيروت، 4.ط، دار الساقي،  تاريخ العرب قبل اإلسالميالمفصل ف •
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  ). هـ1089 -ت(عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي ، أبو الفالح ابن العماد . 100

ــ  • ــار م ــي أخب ــذهب ف ــذرات ال ــبش ــق، ن ذه ــؤوط، : تحقي ــادر األرن ــد الق عب
ــاؤوط  ــود األرن ــر،  محم ــن كثي ــشق، 1.ط، دار اب ـــ1406، دم  .م1985 - ه

)1-8.( 
 

  :عوض، ريتا . 101

، بيروت،  2.، دار اآلداب، ط   )مرئ القيس اورة الشعرية لدى    الص(الجاهلية  بنية القصيدة    •
 . م1992

  

  :، رجاءعيد . 102

ــشّعر • ــة ال ــديث /لغ ــي الح ــشّعر العرب ــي ال ــراءة ف ــارف ،ق ــشأة المع  ،)ط.د(، من
 .م1985 ،إلسكندريةا

  
 

103 . هـ855 -ت(ين محمود، العيني، بدر الد:( 

محمود رزق محمـود، دار الكتـب       : ، تحقيق ودراسة  عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان      •
، والجـزء   2003/ الجـزء األول   ، القـاهرة،  1.والوثائق القومية مركز تحقيق التراث، ط     

  )4-1(                  . 2007/ث، والجزء الثال2004/الثاني
 

 ): هـ395 -ت(ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،  . 104

، 1.، وضع حواشيه، إبراهيم شمس الـدين، دار الكتـب العلميـة،  ط   معجم مقاييس اللغة   •
 .)2-1(م،  1999بيروت، 

 
 

 ) :هـ732 -ت( ،أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي . 105

حـسين  :  محمد زينهم محمد عزب وآخـرين، تقـديم        :تحقيق،  في أخبار البشر  المختصر   •
 )4-1.   (م1999، القاهرة، 1.مؤنس، دار المعارف، ط

 

 :فضل، صالح . 106

 .م1978، القاهرة، 1.، مكتبة األنجلو المصرية، طقد األدبينظرة البنائية في النّ •
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  ): هـ723 -ت(ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الشيباني  . 107

 محمد الكاظم، مؤسسة الطباعـة والنـشر وزارة         :تحقيق،  مجمع اآلداب في معجم األلقاب     •
 -هــ  1416، ، طهـران 1.طقافة اإلسالمية، الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ومجمع إحياء الثّ 

  )6-1     (.م1996
 

  ). هـ770  -ت( ريأحمد بن محمد بن علي المقّالفيومي،  . 108

ــ • ــي غري ــر ف ــالمــصباح المني ــر للرافع ــشرح الكبي ــة،  ،يب ال ــب العلمي دار الكت
 .)ت.د(، بيروت، )ط.د(

 

 :) هـ392 -ت( ،الجرجاني، علي بن عبد العزيزالقاضي  . 109

 الفضل إبـراهيم، دار إحيـاء       ي أب محمد: ، تحقيق وشرح  الوساطة بين المتنبي وخصومه    •
 .م1951 ،)م.د (،2.الكتب العربية، ط

 

 ):هـ276 -ت(نوري يمسلم الدابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن  . 110

ـ           ،  عيون األخبار  • أليف وزارة الثقافة واإلرشاد القومي والمؤسـسة المـصرية العامـة للتّ
 )4-1.      (م1963، ة القاهر،)ط.د(شر،رجمة والطباعة والنّوالتّ

 

 

 ) : هـ684ت (القرطاجني، أبو الحسن حازم،  . 111

 الحبيب ابـن الخوجـة، دار الكتـب          محمد :، تقديم وتحقيق  منهاج البلغاء وسراج األدباء    •
 .م1966، تونس، )ط.د(رقية، الشّ

  

112 . دقطب، سي: 

  . م1983 بيروت،،8.روق، ط، دار الشّصوير الفني في القرآنالتّ •
  

 :القط، عبد القادر . 113

، بيـروت،   )ط.د(، دار النّهضة المـصرية،      عر العربي المعاصر  االتجاه الوجداني في الشِّ    •
  .م1981
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 ):هـ555 -ت(، أسديعلي حمزة بن ابن القالنسي، أبو  . 114

 .م1908، بيروت، )ط.د(مطبعة اآلباء اليسوعيين، ، تاريخ أبي يعلى •
  

 ): هـ821 -ت(ي، أحمد بن علي بن أحمد الفزارالقلقشندي،  . 115

ـ     : قتحقي،   اإلنشا صناعةصبح األعشى في     • ، )ط.د(، وزارة الثقافـة،     ارعبـد القـادر زكّ
 )14-1. (م1981دمشق، 

 

  ). هـ1307 -ت(ن حسن، القنوجي، صديق ب . 116

عبـد الجبـار    : تحقيـق ،  أبجد العلوم الوشـي المرقـوم فـي بيـان أحـوال العلـوم              •
 .م1978، بيروت، )ط.د(زكار، دار الكتب العلمية، 

 

  :القيسي، نوري حمودي . 117

 .م1972، دمشق، )ط.د(دار الفكر، ، دراسات في األدب الجاهلي •
 

 ): هـ764 -ت(، محمد بن شاكر بن أحمدالكتبي،  . 118

، دار الكتـب  عادل أحمد عبد الموجود، وعوض اهللاعلي محمد بن   : تحقيق،  ات الوفيات فو •
  )2-1.         (م2000، بيروت، 1.العلمية، ط

 ): هـ774 -ت(،  بن عمرالفداء إسماعيلابن كثير، أبو  . 119

  )14-1   (.)ت.د(، بيروت، )ط.د(، مكتبة المعارف، البداية والنهاية •
  )4-1 (.م1980 -  هـ1401، بيروت، )ط.د(لفكر، ا دار ،تفسير القرآن العظيم •

 

  ): هـ 105 -ت( ،عامر الخزاعيبن أبو صخر كثير بن عبد الرحمن كثير عزة،  . 120

  .م1971 بيروت، ،)ط.د (إحسان عباس، دار الثقافة،: جمعه وشرحه، الديوان •
 

  :كحالة، عمر رضا . 121

  ).5-1. (م1997 ،ت، بيرو8.، مؤسسة الرسالة، ط القديمة والحديثةمعجم قبائل العرب •
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  :عبد العزيزلكفراوي، محمد ا . 122
 .م1968 القاهرة، ،)ط.د( ،مكتبة نهضة، عر العربيتاريخ الشِّ •

 

 :ماير . 123

  .م1972، القاهرة، )ط.د(، )د. د(، ترجمة صالح الشيتي، المالبس المملوكية •
 

  ): هـ937 -ت(، المبارك بن أحمدين  شرف الدالمبارك اإلربلي، . 124

، العـراق،   )ط.د(، وزارة الثقافـة واإلعـالم،       سامي بن سيد الصقار   : تحقيق،  تاريخ إربل  •
 .م1980

  

  ):هـ. ق80 -ت( الحارث الكندي، نامرؤ القيس بن حجر ب . 125

 .م1984، القاهرة، 4.المعارف، طدار  الفضل إبراهيم، يأبمحمد : تحقيق، الديوان •
 

 :المصري، حسين مجيب . 126

ــامع    • ــي الج ــي العرب ــم الفارس ـ المعج ــة األنجلـ ــصرية، ، مكتب ، )ط.د(و الم
 . م1984القاهرة، 

 

 :مصطفى، عبد المطلب . 127

  بيـروت، ،1.، دار األنـدلس، ط    اتجاهات النقد خالل القرنين السادس والسابع الهجريين       •
 .م1984

 :)هـ 296 -ت( ،عبد اهللا بن محمد العباسيابن المعتز،  . 128

فسكي، شـركة   أغناطيوس كراتشقو:اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس عليه،  عالبـدي  •
 .م1935، لندن، )ط.د(ستيفن أوستن، 

  

 ):هـ 1041 -ت( د بن محمد المقَّري التلمساني،المقَّري، أحم . 129

: ، تحقيـق نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيـب    •
 )10-1.    (م1968 -هـ1388، بيروت، )ط.د(إحسان عباس، دار صادر، 
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  ).هـ 1031 -ت( ،د الرؤوفمحمد عبالمناوي،  . 130

ــاريف  التّ • ــات التع ــى مهم ــف عل ــق، وقي ــوان الد : تحقي ــد رض ــةمحم دار ، اي
- هـــ 1410، ) 1.ط(،  دمــشق، بيــروت، دار الفكــر،الفكــر المعاصــر 

 .م1980

ـ 1356،  مصر،  1.، ط المكتبة التجارية الكبرى   ،فيض القدير شرح الجامع الصغير     • -هـ
  )6-1.   (م1936

  

 ) :هـ711 -ت(جمال الدين محمد بن مكرم، ابن منظور، ابو الفضل  . 131

  )18 - 1.                     (م1997، بيروت، 6.، دار صادر، طلسان العرب •
  

  ): هـ 584  -ت( ،ابن منقذ، أسامة . 132
بي أحمـد أحمـد بـدوي وآخـرين، مطبعـة البـا           : ، تحقيـق  البديع في نقـد الـشعر      •

  .م 1960، ، مصر)ط.د(، الحلبي
  

133 هـ  518  -ت(يسابوري، مد بن محمد الميداني النّحأبو الفضل ألميداني، ا:( 
ــال • ــع األمث ــقمجم ــ: ، تحقي ــد محي ــديمحم ــد ال ــد الحمي ــة، ين عب ، دار المعرف

  .)ت.د(، بيروت، )ط.د(
  

  :نافع، عبد الفتاح . 134
  .م1983، إربد، )ط.د(، دار الفكر للنشر والتوزيع، الصورة في شعر بشار بن برد •

  
  :نجا، أشرف محمود  . 135
ــديح  • ــصيدة الم ــدلس  ق ــي األن ــف – ف ــصر الطوائ ــة،   ع ــة الجامعي ، دار المعرف

 .م1998، مصر، 2.ط
 

  ). هـ978  -ت( ،مشقيعبد القادر بن محمد الدالنّعيمي،  . 136

ــدارس • ــاريخ الم ــي ت ــدارس ف ــق، ال ــب : تحقي ــدين، دار الكت ــراهيم شــمس ال إب
 )2-1. (م1980 -  هـ1410، بيروت، 1.طالعلمية، 
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  ): هـ 195 -ت( ،ي الحكمأبو نواس، الحسن بن هانئ . 137

 ، 2.ط، بـرلين /دار الكتاب العربيإيفالد فاغنر، : برواية حمزة األصبهاني، تحقيق،  الديوان •
16.م2001مطبعة مؤسسة البيان، بيروت، 

 
 

  ): هـ676 -ت( ، الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي محييووي،النّ . 138

ـ  1405، بيـروت،    2.المكتـب اإلسـالمي، ط     ،نروضة الطالبين وعمدة المفتي    •  -  هـ
  ).12-1 (.م1984
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 Abstract  
 

The Poetry of Ibnul-Kattaniyy: Collection, Documentation and Studying  
Prepared by  

Lubna Ismail Dawud Natsheh  
Supervisor  

Prof. Dr. Hasan Muhammad Abdul-Hadi Sarahnah 
 
This thesis has studied and analyzed one of the Ayyubid poets: Yusuf Ibn 
Sulaiman Ibn Saleh Ibn Rahij, known as Ibnul-Kattaniyy, who was born in 
As-Salam city in Iraq in 535 AH. 
 
This study is divided into two parts, preceded by a boot on the poet's life and 
his time. In the first part, which consists of two chapters, the researcher 
studied the poetry of Ibnul-Kattaniyy. In the first chapter, she tackled the 
topics of his poetry, whereas, in the second chapter, she studied the technical 
characteristics of his poetry. Moreover, in the second part, the researcher 
collected the poetry of Ibnul-Kattaniyy from ancient sources and 
documented them. Finally, the researcher ends the study with a conclusion 
which summarizes the most important results she has found out. 
 
It is worth mentioning that historical or literary sources have not provided 
any information about the personality of the poet, nor the details of his 
private life. However, his poetry may reveal some features of his character. 
The researcher has introduced the poet's biography and talked about his 
name, lineage, surname, title and birth. The poet lived and grew up in the 
city of Baghdad, which he mentioned in his poetry and expressed his 
attachment to it. Moreover, it seems that the poet's life in Baghdad was not 
stable, and he suffered from poverty and deprivation. Therefore, he had to 
leave his hometown of Baghdad. He moved between Egypt and the Levant, 
contacting rulers and praising them. It is obvious then that Ibnul-Kattaniyy 
went to Egypt and the Levant, requesting the donations of their kings and 
ministers.  
 
While sources have not mentioned the date of his death, the poetry of Ibnul-
Kattaniyy indicated this. The researcher tried to find out the poet's date of 
birth through his poetry. She said that the poet might have died between the 
618 and 629 AH. 
 
Ibnul-Kattaniyy composed his poetry for traditional purposes. It is probable 
that praise was one of the purposes he mastered, and therefore, it was in the 
first place. It formed a large portion of his poetry, which he devoted to 
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praising the senior men of the Ayyubid State, including kings, princes, 
ministers, judges and notables. He excelled in praising their good morals and 
qualities. Therefore, earning his living was the main aim of composing 
praise poems. 
  
Other purposes of Ibnul-Kattaniyy's, such as love, wine, description, 
brotherhoods, nostalgia and longing were mixed among them. The poet 
possessed the good features of all poetry purposes he composed. His love 
poetry, with which he introduced his poems, pictured him being charmed by 
beauty. He would sometimes court the Arab or Turkish woman, and other 
times courting lads. Moreover, the meanings of most of Ibnul-Kattaniyy's 
poetry purposes were traditional, but they would sometimes be creative, 
revealing high capacity, which he mastered in composing poetry. He did not 
come out of the ordinary meanings of praise, love and wine in Arabic 
poetry.  
 
Ibnul-Kattaniyy maintained the authentic image of Arabic poetry, whether in 
the composition of the poem, its conceit, language or style. In praise, he used 
eloquent and solemn styles, whereas he used tender and easy styles in other 
purposes, such as love, wine, description and brotherhoods. Furthermore, 
Ibnul-Kattaniyy composed poetry in most of its meters, with various rhythms 
and appropriate music, which was congruent with its utterances and 
emotions. 
 
Above all, the poet's culture had a great influence on artistic variety, which 
was obvious in calling for religion and literature. This took various forms in 
his poetry, derived from his observations and environment. Besides, he 
diversified in composing the poetic image, depending on sensory, mental and 
suggestive images.      
 
The number of Ibnul-Kattaniyy's poems and strophes, which the researcher 
was able to collect, was about ninety-seven, with a total of eight-hundred and 
twenty-three lines.  
 
Finally, this study has revealed one of the Ayyubid poets who had a great 
sense of his own environment and era. 
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